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তৃতীয়োভাগঃ। 

জুরাতিসারঃ | 

বুগপজ্জাঁরতে যস্য জ্বরশ্চৈবাঁতি- 
সারকঃ। জ্বরাতিলারঃ কথিতঃ কষ্ট 
সাধ্যেমনীষিণাঁৎ।। ন পিভেন বিন! 

সোপি জায়তে শৃণু পুজ্রক। তস্য নো 
লঙ্ঘন প্রোক্তং জ্বরে চৈবাতিসাঁরকে 1 ১ 

যাছার এককালীন জ্বর এবং অতিসাঁর রোগ জাত 

হয় এ ব্যাধিকে জ্বরাতিসার কহে, এ ব্যধি পগ্ডিতদিগের 

মতে কষ্টসাধ্য অর্থাৎ অত্যন্ত যত্রেতে নাশ হয় ।.হে্ 
পুজ্ব সেই ব্যাধিঃ পিত্ত ব্যতিরেকে কদাঁচ উদ্পন্ন হয় ন! 

জ্বরাতিসার রোগ হইলে রোগীর লঙ্ঘন বিছিত নহে 
অর্থাৎ উপবাস দিবে না লর্াহার দিবে। ১ 

স্থবঙ্চল মতিবিষ! হি্থু পথ্য! কলি- 

্গকৈঃ। শুণ্ঠী চামাতি সারদ্বী শুলদ্বী 
গ্রাহি পাচনী ॥ ২ 



২ আমুর্ষেদ সারস ংএরহন্ল 

সাজিক্ষণার; 'আঁতইচ, -হিউ, হরিতকী, ইন্দ্রযব ও০গু৯ 
এই ছয় দ্রব্য সমস্ত মিলিত ২ তোলা প্রত্যেক পাঁচ আন! 

দুই রতি লইয়! অর্থ সের জলেতে নিদ্ধ করিয়া অর্দঘ পোয়া 
থাকিতে অবতরণ করিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টার 

অন্তর এক বীচ্চা পরিমাণে পান করাইবে ইহণতে 

স্বরাতিসার রোগ শান্ত হইবে কিস্ব! এ ছয় খানি দ্রব্য 

শিলাতলে বা লৌহ যন্ত্রে চুর্ন করিলে এক তোল। মাত্র 
থাকিবে উহাকে দুই আনা পরিমাণে ব এক আন! 

পরিমাণে লইয়া! জলের সহিত তিন ঘন্টা অস্তর পান 
করাইলে ভ্বরাতিসার রোগ শান্তি লাভ করেন। আর এই 
পাঁচন বাঁ চূর্ণ দ্বারা শুল অর্থা পেটবেদন! নাশ পায় 
ভেদ বন্ধ হয় এবং অপর মলাদি সকল পরিপাকাবস্থা 

প্রাণ্ত হয়। ২ 

পথ্য! দারু বচ! মুস্ত নাঁগরাতি বিষা- 

তঃ। আমাতীসার নাশায় ক্কাথ- 

মেভিও পিবেলনর2 ॥॥ ৩ 

হরিতকী, দেবদারু, বচ, মুখ, শু৮, আতইচ ও গাবী- 
সত এই সকল দ্রব্য প্রতোকে চারি আনা ছুই রতি লইয়া 
অন্ধ সের জলে নিদ্ধ করিয়া অর্ঘ পোয়! থাকিতে নাবা- 
ইয়া পরে শীতল হইলে তিন ঘন্টা অন্তর এক কাঁচ্চ! 
পরিমাণে পাঁন করাইলে আমাতিসাররোগ নাশ পায় । 

অথব। উক্ত ভ্রব্য সকল চুর্ঘ করিয়। পরিমিত গাবীঘৃত 



'আয়ুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। ৩ 

সহিত মিআিত করিয়] তিন ঘণন্ট! অন্তর জলের সহিত বা 

ঘোলের সহিত ছুই আন! ব। এক আনা পরিমাণে পান 
করাইলে আমাতিসাররোগ নাশ পায়” ৩ 

উৎপল ষটকৎ। 

' উৎ্পলং ধান্যকং শুষ্ী পুশ্সিপর্ণা বলা- 
যুতং। বাঁলবিলুৎ গবা তক্রেঃ শিলা- 
তলেচ পেষয়েৎ ॥ তেন লাজাকৃতং 

মণ্ডং দীপনীয়ৎ স্থশীতলৎ। জ্রাঁতি- 

সার শমনহ হুতাশন বলপ্রদহ | ৪ 

কুড়, ধনে, শু, চাঁকুলে, বেলেড়া ও ঝাঁচাবেল এই 
ছয় দ্রব্য মিলিত দুই তোল! পরিমাণে লইয়। গে ছুগ্ধ 

জাত তক্রের সহিত শিলাতলে পিষিবে পরে কাদার মত 

ছইলে পরে উহাতে তত্র পুনরায় দিয়! এবং খই চারি 

তোলা বাঁ ছুই তোলা দিয়! একত্র করিয়া মর্দন করিবে 

পরে বস্ত্র খণ্ড দ্বার! ছাকিলে মণ্ড প্রস্তত হইবে এর মণ্ড 

পান করাইলে জ্বরাতিস।র নাশ করে এবং নির্বাণ 

প্রাপ্ত উদরাগ্ির বল এদান করে। ৪ 

শুগ্ঠী বিষা তলধর। মৃতব্সকানাহ । 
তিক্তাহ্বয়খ কনকশীতলকঃ কষায়ঃ ॥ 

পানে বিধেয়মধুনা প্রতিসাধিতন্ত | 

জ্বর(তিসার শমনে বিহিতঃ প্রদেয় ॥ ৫ 



৪ আযুর্কেদ সারসংগ্রহম্। 

স্তঁচ, আতইচ, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, ইন্দ্র, চিরাঁতী, 
কনকধুতুরাফল ও রস্গনেঘাস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 
চারি আঁনা লইয়া" শিলাতলে কুটিয়। ইড়িতে অগ্থ সের 
জল দিয় চলাতে জ্বাল দিবে যখন অর্্ঘপোয়। থাঁকিৰে 
তথ্কালে নাবাইযা শীতল হইলে বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাকিয়া 
পাত্রাস্তরে রাখিবে পরে তিন ঘণ্টা অন্তর এক ঝাচ্চা 

শরিমাঁণে লইয়! রোগীকে পান করাইলে রোগী জ্বরাতি- 

সার রোগ হইতে মুক্ত হয় যদাপি এক দিনে আরোগ্য 

লাভ না করে তবে পরদিবদ এই নিয়ম প্রনরায় করিলে 

রোগী অবশ্যই শরীরের সুস্থতা লাভ করিবে । ৫ 

পাঠেক্্র ভূনিম্ব ঘনাম্বতাচ সপর্্পটহ 
ক্কাথ নরে প্রশত্তঃ। আমাত্িমারঞ্চ 

জয়েচ্চ শীত জ্বরেণ যুক্ত সহজঞ্চ 

তীব্র || ৬ 

আকনাদী, অছুনিরক্ষেরছাল, চিবাতা, মুখ, গুলথচচ। 
ক্ষে্পাঁপড়া এই ছয় খানি ড্রব্য প্রতোঁকে পাঁচ আনা 

দুই রতি লইয়! শিলাঁতলে বা লৌহযন্ত্রে কুটিয়া ই।ড়িতে 
অদ্কসের জল দিয়! চুলাতে সিদ্ধ করিবে যখন অর্ধ 
(পায়? থাকিবে তখন চুলা হইতে অবতারণ কগিয়! বস্ত্র 

খণ্ড দ্বারা ছাকিয়! পাত্রান্তরে রাখিবে শীতল হইলে উহ। 

এক কীচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর 
পান করাইলে ভয়ানক আম।তিসারকে জ্বরের সহিত অতি 

সহজে নাশ করে। ৬ 



আয়ুর্বেদ সারনতগ্রহম্। রর 

শুগ%্ী বালক মুস্তা বিলুৎ পাঠা বিষা 
বচাধ্যান্যানি। পাঁচন মরুচোতৎ ছার্দদ 

জ্বরাতিসারৎ বিনাশয়ন্তি || ৭ 

শু, বালা, মুখা, বেলন ঠ।, আকনাদী, আঁতইচ ও 

ধনে এই সপ্ত দ্রবা প্রত্যেকে চারি আনা ডুই রতি লইয়া 
অর্ঘ মের জলেতে সিদ্ধ করিম! অন্ধ পোয়া! থাকিতে 
নাবাইয়1 শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাচ্চ পরি- 
মাণে রোগীকে পান করাইলে অরুচি এবং উৎছর্দ্দ 
'র্থৎ ওয়াকতোলার নহিত জ্বরাতিনারকে নাশ করে। ৭ 

বশুসকত্বক স্থরদণারু রোহিণী ধান্য- 
বিলুমগধা ভ্রিকণ্টকৎ । নিন্ববীজ গজ- 

পি*গপলী বৃকী ক্বাথ এবমতিসার 

ওষধিঃ | ৮ 

কুড়চির ছাঁল, দেবদারুবৃক্ষের ডাল, রোহিণী নাঁমক 

হরিভকণ, ধনে, বেলশু ঠা, পিপুল, গোক্ষুরী, নিশ্বকলের 
বীজ, গজপিপু'ল ও কন্টকারী এই দশ দ্রব্য সংগ্রহ করিবে 
ইহার প্রত্যেককে তিন আন। দুই রতি পরিমাণে লহয়া 

শিলাতলে কুটিয়৷ অন্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অন্ঞ 
পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে রোগীকে এক 

কাচ্চা! পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইবে ইহাতে 

জবরাতিসার রোগ অবশ্যই নাশ হইবে পুনশ্চ এ সকল 
দ্রব্য শিলাঁতলে গুড়! করিয়া দুই আন! ব! এক আনা 



আয়ুর্বেদ সারনতগ্রহম্। 

অথব। তিন রতি পাত্রান্ুমারে জল দিয়! অথবা! তক্রদ্বার। 

পান করাইলে রোগা জ্বর/তিসার রোগ হইতে মুক্ত, হয়। ৮ 

উৎ্পলং দাঁড়িমত্বকৃচ কেশরৎ মধু 
পদ্মকহ। ধাত্রীৎ পিষ্ট তগুলতোয়ৈঃ 
পান ভ্রাতিসারঘ্বৎ || ৯ 

স্ঁদীপুস্প, অভাবে সু'দীমূল, দাড়িমফলের ছাল, 
ভাবে বৃক্ষের ছাল, নাঁগেশর পুষ্প, অভাবে বুক্ষের 

ছাঁল, যন্টিনধু, পদ্মাপুষ্প ও আমলকী ফল এই ছয় দ্রব্য 
মিলিত দুই তোলা লইয়া অর্ঘসের জলে সিদ্ধ করিয়! 
অর্ধ পোয়া খাকিতে নাঁবাইয়া শীতল হইলে এক ক্কীচ্চ! 
পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তরে চাল ধোয়া জলের সহিত 

রোগীকে পান করলে জ্বরাতিসাঁর নাঁশ হয় এবং উল্ত 

দ্রব্য সকল রৌদ্রে শুদ্ধ করিয়া শিলাতলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র 
দ্বার ছকিয়! তগুল তৌয় দ্বারা অর্থাৎ আতবচাঁউল 

ধোয়ার জল দ্বারা ছুই আঁন] বা এক আনা অথবা অন্ধ্র” 
আনা পাঁন করাইলে জ্বরাতিসার নাশ হয়? ৯ 

উশার ধান্যকং মুস্তং সবিলুৎ বাঁলকং 
বলা। তথাচ ধাতকীপুষ্পৎ কষায়েচ 

 গশ্শস্যতে | ১০ 

বেণাসুল, ধনে, ম্বথা, বেলশু ঠা, বাল], বেলেড়া ও 

ধাইফুল এই সপ্ত দ্রবা মিলিত ছুই তোঁল। লইয়! অর্ধ 
সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অন্ধ পোয়। থাকিতে নাবাইয়! 



আমুর্বেদ সারসত্গ্রহম্ । * 

স্ীতল হইলে চাল ধোঁয়া জলের সহিত পাঁন করাইলে 

স্বরাতিসার নাশ হয় অথব। এ সপ দ্রব্য রৌড্রে শুক্ক 

করিয়া শিলাতলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্'র। ছ।কিয় ছুই আনা 

বা এক আন! বাতিন রতি অথনা এক রতি প্রমাণ পাত্র 

বুঝিয়! চাঁল ধোয়া জলের সঠিত পান করাইলে রোগী 
জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় । ১০ 

| ইতি হারিত। 

জ্বরাতিসারে পেয়াদি ভ্রমঃ স্যাল- 

জ্ঘিতে হিতঃ | জ্বরাতিসারী পেয়াঁৎ 

বা পিবে€ সাত্রাং শৃতাংনরঃ ॥ ১১ 

জ্বরাতিসারেতে পুর্বে লঙ্ঘন করাইয়া! পরে পেয়! 
ফাণ্ড ওযব1 এভৃতি পাঁনকরাটা মঙ্গজলকারক হয়। অথব! 
স্বরাতিসার রোগযুক্ত মানব, পন্ক পেয়াকে অল্লের সহিত 

পান করিবে । পেয়া, দুই তোল! দ্রব্য দুই সের জলেতে 
সিদ্ধ করিয়া! অন্ধ” ভাগ থাঁকিতে নাঁবাইবৰে শীতল হইলে 

উহাকে পেয়া কহে। চূর্ণীকৃত দ্রব্য উষ্ণ জলেতে নিক্ষেপ 
করিলে অলের সহিত একত্রীভুত হইলে উহাকে ফাণ্ড 

কহে ॥ যবাগু, কুট্তিতযব খোসা রহিত করিয়! ছয় গুণ 
জলেতে সিদ্ধ করিরা ছাঁকিয়! শীতল হইলে তাহাকে, 
যবাগ্ড কহে । মণ্ড, দ্রেব্যকে চৌদ্দ গুণ জলেতে সিদ্ধ করিয়। 

ছকিয়া শীতল হইলে উহাকে মণ্ড কহে। অন্ন, পঞ্চ গুণ 
জলেতে সিদ্ধ করিলে উহাকে অন্ন কছে। বিলেপী* চু 

গুণ জলেতে সিদ্ধ করিলে উহাকে বিলেপী কছে। ১১: 



৮ আয়ুর্বেদ সারনংগ্রহ্ম্। 

পুর্সিপণাঁ বল বিলি নাগরোৎ্পল 

ধান্যকৈঃ! পাঠেন্দ্যব ভূনিম্ব যুস্ত 
পপ্পটকাম্বতাঃ॥ জয়ন্ত্য।মমতীসারং 
সম্বরৎ সমহোৌধষধাঃ | ১২ 

চাকুলে, বেলেড়া, বেলশু ঠা, নাগরমূখা, কুড় অথবা! 

সুদী, ধনে, আকনাঁদী, ইন্রবব, চিতা, মুখ, ক্ষেু- 
পাপড়া, গুলঞ্চ ও শু ৯ এই তের খানি দ্রব্য দুই আন! 

পরিমাণে প্রত্যেকে লইয়া! দেড পোয়া জলেতে সিদ্ধ 
করিয়া! দেড ছটাঁক থাকিতে নাবাইয়া ছাকিয়! শীতল 
হইলে উহাকে তিন খণ্ট! অন্তর ছয় বারে পান করাইলে 
মানব, জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় অথবা উক্ত দ্রব্য 

সকল রৌদ্রে শুকাইয়] শিলাতলে বা লৌহ্যন্তে চূর্ণ 
করিয়া ছাকিয়া তিন ঘণ্টা! অন্তর ছুই আনা বা এক আনা 
অথব! ৩ রতি খাওয়াইবে ইহাতে জ্বরাতিসার নাঁশ হইবে ১২ 

নাগরাতি বিষা মুস্তং ভুনিম্বাম্বত 

বৎনকৈঃ । সর্বজ্বরহরঃ ক্কাথঃ সর্ববাঁতি- 
সারনাশন | ১৩ 

শু, আতইচ, মুখা, চিরাঁতা, গুলঞচ ও কুরচিবৃক্ষের 
ছল এই ছয় দ্রব্যের ক্কাথ পুর্বমত করিয়া! শীতল হইলে 
এক ক্কাচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্ট। অন্তর পান করাইলে 

স্বরাঁতিসার নাশ হয় অথব! ইহার চূর্ণ করিয়া পুর্ববমত 
সেবন করাইলে ভ্বরাতিলার নাঁশ হয়্। ১৩ 



আযুর্কেদ সারসংগ্রহম্। ১১ 

ভীবেরাদি পাচন। 

হীবেরাতিবিষামুস্ত বিল ধান্যক না- 

গরৈঃ। পিবে পিচ্ছাঁবিবন্ধত্নৎ শুল 
দোঁষামপাচনং । সরক্তৎহন্ত্যতীসারং 
সম্বরৎ বাথবিজ্বরৎ || ১৪ 

বালা, আতিইচ, মুখা, বেলশু উ1, ধনে ও শু এই ছয় 
দ্রব্য প্রতোকে গ্াঁচ আন! ডুই রতি লই] অর্ঘসের 
জলে সিদ্ধ করিয়। অদ্দ পোঁয়। থাকিতে নামাইয়| 

ছঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কীচ্চা পরি- 

মাণে রোগীকে পাঁন করাইলে রোগী রক্তের সহিত 

শুলের অর্থাৎ পেট বেদনার সহিত জ্বরাতিসার হইতে 
মুক্ত হয় অর্থাৎ স্্স্কভাঁব প্রাপ্ত হয় । ১3 

গুড়চ্যতি বিষাধান্য গুষ্ঠী বিলব্দ 

বাঁলকৈঃ। পাঠাভুনিম্ব কুটজ চন্দনোঁ- 
শীর পদ্মকৈঃ। কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ে 

জ্বরাতিসার শান্তয়ে। হল্লানারোচক 

ছর্দি পিপাসা দাহ নাঁশনঃ 1 ১৫ 

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শু ঠ. বেলশু”া, মুখা, বালা, 

আকনাদী, চিরাঁতা, কুরচিরছাঁল, রস্তচন্দন, বেণারমূল ও 

পদ্মের মূল এই ত্রয়োদশ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই আন1 তিন 

রতি লইয়! অদ্ঘ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অন্ধ পোয়! 



১০ আযুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। 

থাকিতে নাঁমাইয়া ছীকিয়া শীতল হুইলে তিন ঘণ্টা 
অন্তর এক কীচ্চা পরিমাণে পান করাইলে জ্বরাতিসার, 
গ-বমি, ছর্দি, পিপাসা ও দাহ নাশ হয়। উক্ত দ্রব্যের 

চূ্ণ প্রস্তুত করিয়। পুর্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিলে 
হ্বরাতিসার, হৃলাস, ছর্দি, পিপাঁস! ও দাহ নাশ হয়। ১৫ 

উষীরাদি পাঁচন। 

উশীরং বাঁলকৎ মুস্তৎ ধন্যাকৎ বিশ্ব- 
ভেষজং। সমঙ্গা ধাতকী লোধ্ৎ বিলৃৎ 
দীপন পাঁচনৎ।| হস্ত্য রোচক পিচ্ছাম 

বিবন্ধংসাঁতি বেদনৎ। সশোণিত মতী- 

সারং সম্বরৎ বাঁথবিজ্বরৎ 1 ১৬ 

বেণাঁমূল, বাল, মুখা, ধনে, শু ৮, বরাহক্রাস্তা, আম- 

লক, লোঁধকান্ঠ ও বেলশু“টা এই নয় দ্রব্য মিলিত দুই 
তোল! লইয়া অদ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়। অদ্ধ্ পোয়া 
থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ৩ ঘণ্ট1'অন্তর এক কাচ্চা 
পরিমাণে পাঁন করাইলে অরুচি, লালের মত আম, কোষ্ঠ- 

বদ্ধ, পেটবেদন। ও রক্তের সাহত জ্বরাতিসার নাশ হয় । ১৬ 

পঞ্চসূল্যাদি পাঁচন। 

পঞ্চমূলী বলা বিলু গুভূচী সুস্ত 
নাগরৈঃ। পাঠা ভূঁনিন্ব হ্রীবের কুট 
জত্বক্ফলৈঃ শৃতং ॥ হন্তি সর্ববানতি 



আয়ুর্ধেদ সারমংগ্রহম্। ১১ 

সারান্ জুর দোষ বমিৎ তথা । জশু- 
লোপদ্রেবং শ্বাস কাসৎ হস্তি 

হাদারুণহ ॥ ১৭ 

বেলের ছাল, শোশার ছাল, গামারের ছাল, পারু- 

লের ছাল, গনিয়ারি বৃক্ষের ছাঁল, বেলেড়।, বেলশ ঠা, 

গুলঞ্চ, মুখা, শু ৯, অকনাদী, চিরাতা, বালা, কুরচির ছাল 
ও কুরচির ফল এই পঞ্চদশ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই আন! লইয়া! 
হাঁড়ীতে অঞ্ধ সের জলেতে ম্বছুজ্বালে সুদিদ্ধ করিয়! 
অগ্ধ্র পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নাবাইয়! ছাঁকিয়া শীতল 

হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে রোগীকে 
পাঁন করাইলে সর্ব প্রকার অতিমা'র, জ্বর, বমি, পেট 
বেদনাঃ পাশ বেদ না, অপাঁনদেশ বেদনণ, শ্বাম, অনবরত 

কাশ অর্থাৎ কাশি নাশ পায় । ১৭ 

কলিঙ্গাদি পাঁচন। 

কলিঙ্গাতি বিষ! শুণ্ঠী কিরাঁতান্ব যবা- 

সক? জ্বরাতীনার সন্তাঁপৎ নাশয়ে 
দ্বিকল্পতঃ ॥ ১৮ 

ইন্দ্রধব, আতইচ, শু ৮, চিরাঁতা, মুখ, ছুরাঁলভা 
এই ছয়খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাচ আনা ছুই রতি লইয়া 
অদ্ক' সের জলেতে নুসিদ্ধ করিয়া অর্ঘপোয়! থাকিতে 
নাবাইয়া ছাঁকিয়৷ শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক 



১২ আযুর্বেদ সারসংগ্রহম। 

কাচ্চা পরিমাণে লইয়। রোগীকে পান করাইলে মানব 
স্বরাতিসার ও গাত্রের অত্যন্ত উত্তাপ হইতে অবশ্যই 
মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই । ১৮ 

বণ্সকৎ কট্ফলৎ দাঁরু রোহিণী গজ 
পিগপলী । শ্বদংই্রা পিপপলী ধান্তং 
বিলুৎ পাঁঠ। যবাঁনিকা। ॥ দ্বাবেতৌ সিদ্ধ 
যোগৌচ শ্লোকার্ধে নাভি ভাষিতৌ 

জ্বর/তিসারশমনো বিশেষাদ্দহ নাশনে ॥১৯ 

প্রথম যোগের ভাষা । 

কুরচির ছাল, কটফল, দেবদারুবৃক্ষের ছাল, রৌহিণী 

নামক হরিতিকী যাহা বিদেশ দেশজাত হয় এবং তরি! 

হয় অর্থাৎ যাহার গাত্রে ভিনটী পল অর্থাৎ রেখ! থাকে 
উহাকে রোহিণী কহে এ হরিতকী বীজ রহিত করিয়া! 

লইবে গজর্পিপুল এই পঞ্চ দ্রব্য প্রতোকে ছয় আনা ছুই 
রতি লইয়। অদ্ঘ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়। অন্ত পোয়া 
থাকিতে নাঁবাইয়! ছকিয়া শীতল হইলে উহ্থার এক 

রাল্চা পরিষাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অস্তর পান 

করাইলে জ্বরাতিসার এবং দাহ বিশেষরূপে নাশ পায়। 

দ্বিতীয় যোগ । 

গোক্ষুরী, পিপুল, ধনে, বেলশুঠা, আকনাদি ও 

বানী এই ছরখানি দ্রবা পচ আনা দুই রতি লইয়া 



আরুর্বেদ সাঁরসংগ্রহম্। ১৩ 

অদ্ধ সের জলেতে দিদ্ধ করিয়া অদ্ধ পোয়া থাকিতে 

নামাইয়া ছ।কিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর 

ঠোগীকে এক কীনা পরিমাণে পান করাইলে রোগী 
ভ্বরাতিসাঁর ও দাহ ২ইতে মুক্ত হয় 7 ১৯ 

নাগরাম্থত ভুনিন্ব বিলু বালক বণ্সকৈঃ। 
সমুস্তাতিবিষোশীরৈ ভরা তিসার হৃভ্জলৎ ॥ ২০ 

শুই, গুলঞ্চ, চিরাতী, বেলশু ঠা, বালা, কুরচির 
ছাল, সুথ!, আতইচ ও বেণাতৃণের মুল এই নয় খানি দ্রব্য 
প্রতোকে তিন আনা পরিমাণে লইয়া অদ্ধ সের জলেতে 

সিদ্ধ করিয়া অদ্দধ পোয়া থাকিতে নানাইয়! ছ।কিয়া 

শীতল হইলে এক বাচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর 

রোগীকে পান করাইলে রোগী স্বরাতিনার রোগ হইতে 

মুস্ত হয় । ২০ 

সুস্তক বিলাতিবিষা পাঠা ভূনিম্ব ব- 
সকৈঃ কাথঃ। মকরন্দাভিযুক্তে। জ্বরাঁতি- 
সারৌ শময়েদেবারো ॥ ২১ 

মুখ, বেলশু+টা, আতইচ, আকনাদী, চিরাঁতাঃ 

কুরচির ছাঁল এই ছয় খানি ভ্ত্রব্য পাচ আনা ছুই রতি 
পরিমাণে লইয়! ছাড়িতে অর্ধ সের জল দিয়া শ্ুসিদ্ধ 

করিয়। অর্ধ পোয়! থাকিতে নামাইয়] বজ্র বারা ছাকিয়া 
শীতল হইলে উহা! এক কাচ্চ| পরিমাণে লইয়। তিন ঘণ্টা! 

২ 



১৪ আঁমুর্ধেদ সারসংগ্রহন হন 

অন্তর রোগীকে মধূব সহিত পান করাইলে রোগী ভয়ানক 

স্বরাতিসার রে'গ হুই তে মুক্ত হয়। ২১ 

ঘন জল পাঠাতি বিষা পথ্যোহ্পল 

ধান্য রোহিণী বিশ্বৈঠ | সেন্দ্রযবৈঃ কৃত- 
মন্তঃ সাতিসারং ভ্বরৎ জয়তি ॥ ২২ 

মথ, বালাঃ আঁকনাদ্। আতইচ, হুরিতকী, শু'দী 

মুল, ধনে, রোহিণী নামক হরিতকী, শুট ও ইন্দ্রঘৰ 
এই দশ খানি দ্রব্য প্রত্যেকে এক আন! তিন রতি লইয়। 
চুলাতে অগ্নি জ্বালিয়া পরে অদ্ধ মের জলের সহিত 

উক্ত দশ খানি দ্রব্য ইাড়িতে প্রদান পুর্ক অন্পে অল্পে 

জ্বাল দিবে বখন দেখিবে অর্ধ পোঁয়। মাত্র অবশিষ্ট 

আঁছে তগ্কালে ইাড়িকে নামাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বার! 

ছাকিয়] শীতল হইলে উহ! এক কাীচ্চা পরিমাণে লইয়! 

তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইবে ইহাতে রোগীর 

স্বর ও অতিসার নাশ হইবে । ২২ 

কলিঙ্গীদয গুড়িকা। 

কলিঙ্গং বিল্বজন্বাযর কপিখঞ্চ রসা- 

গন | লাক্ষ! হরিদ্রে হ্রীবেরং কট- 

কফলৎ শুকনাসিকাং ॥ লোধু মোচ" 
রসং শঙ্খৎ ধাতকী বটশুঙ্গকং। ১ 



আয়ুর্ধেদ সারসংগ্রহম্। ১৫ 

পিষ্ট তগুলতোয়েন বটকাঁনক্ষ- 
সম্মিতান্ ॥ ছায়াশুক্ষ/ন্ পিবেচ্ছটীত্রৎ 
জ্রাতিসারশান্তয়ে । কক্ত প্রসাদনা- 
শ্চৈতে শূলাতিশার নাশনাঃ ॥ ২৩ 

ইন্্রধব, বেলশুটা, জামরশ্ের ছাল, আজরৃক্ষেতর 
ছাল, কয়ে€বেল বৃক্ষের ছাল, রসাঁঞ্ুন, লানাঁমক দ্রব্য 

মশ্বথের রক্ষেতে পিপিলিকাতে নিশ্মীণ করে যাহা হইতে 

গালা উৎপন্ন হয়, হরিড্রা, দারুহরিদ্র” বাল!, কটফল 

বক্ষের ছাঁল, কান্ছিড়া, লোধ বক্ষের ছাঁল* মোচরস অর্থবহ 

শিমুল বৃক্ষের আটা, শঙ্ছের ভম্ম, আমলাফল ও বট 

বৃক্ষের শুঙা, বট পত্রের সহিত উত্পন্ন সৃঙ্ম্ন পত্রাকাঁর হয় 

যাহ বট বৃক্ষ হইতে সর্বদাই মুত্তিকাতে পতিত হয়, এই! 
সকল দ্রব্য সমভাগে শ্রহণ করির। তগুল জল দ্বারা শিলা- 

তলে পেবণ করিয়া কাদার মত হইলে বহেড়া ফলের ন্যায় 

বটিক! নির্শম।ণ করিয়া! ছায়াতে শুখাইবে পরে একটী বটিকা 
রোগীকে তগু,ল জল দ্বারা পান করাইবে ইহাতে 
জ্বরাতিসার নাশ পায় এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুল 
অর্থাৎ পেট বেদনা, গুহা বেদন1, পাম্ব বেদনা ও পরন্ঠ 

বেদনা নাশ হয়। ২৩ 
মুদ্টিযোগ। 

উৎ্পলং দাড়িমত্বক্চি পদ্মকেশর- 
মেবচ । পিবেতৃগুলতোয়েন জ্বরাতি- 

সার নাশনং ॥ ২৪ 



১৬ আযুর্কেদ সারসতগ্রহ্ম্। 

শু দিপুস্প, দাড়িমর ফলের ছাল ও পদ্মপুঙ্পের কেশর 

অর্থাৎ যাহ! পুষ্প মধ্যস্থ চক্রাকার যাহাকে পদ্মের 

ফোপল কহে উহ্বার চতুর্দিকে পীতবণ নুশ্লাকীরে 
দণ্ডায়মান থাকে তাহকে কেশর কহে এই তিন ড্রব্য 

সমভাঁগে লইয়া! শিলীতলে বাটিয়! তগুল জলের সহিত 

পান করিলে স্বরাতিসার নাশ হয়। ২৪ 

ব্োষাদং চুর্ণং | 

ব্যোষৎ বৎসকবীজঞ্চ নিন্ধ ভূনিন্থ 
মার্কবংৎ। চিত্রকৎ রোঁহিণীৎ পাঠা 
দাঁবীমতিবিষাৎ সমাহ ॥ শ্রক্ষ চূর্ণ 
কৃতান্ সর্বাহস্তনল্যাঁৎ বশুসকত্বচৎ। 

সর্ববমেকত্রসংযুজ্য প্রপিবেভগুলান্দুনা ॥ 

সন্ষৌদ্রুৎ বা লিহেদেতশ পাচনহ 
গ্রাহিভেষজং। তৃষ্ণীরুচি গ্রশমনৎ 

জ্বরাতিসার নাশনৎ ॥ কামলাং গ্রহণী 

দোষান্ গুল্সং প্লীহাঁনমেবচ । প্রমেহং 

পাওুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২৫ 

শুঁঠ, পিঁপুলঃ মরিচ, ইন্দ্রধব, নিমবৃক্ষের ছাল, 
চিরাতা, ভীমরাজ বক্ষ, চিতাবৃক্ষের মুল, রোহিণী নামক 
হরিতকী, আকনান্দী যাহাকে দিমুকে! বুক্ষ কহে দারু- 



আমুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। ১৭ 

হরিদ্রা, উহ দেশ বিশেষে উৎ্পন্ন এ বৃক্ষের সমুদায় অংশ 

হরি বর্ণ হয় এ প্রদেশে উহার কান্ঠ সাত্র আইসে 
তাহাই বণিকেরা ক্রয় করিয়। দোকানে বিক্রয়ার্থে রাখে ও 

আতইচ এই দ্বাদশ দ্রব্য সমভাঁগে লইয়া শিলাতলে 

বা লৌহ্ষস্ত্রে প্রত্যেক সুক্ষ ঢুণ করিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বার! 
শরাঁতে আচ্ছাদন করিয় ময়দার ন্যায় ছাকিয়া প্রত্যেক 

দ্রবোর গুড়া করিবে পরে সমুদাঁয় একত্র করিলে যত গুঁড়া 
হইবে সেই পরিমাণে কুরচি বৃক্ষের ছাল গুড়া করিয়! 
লইবে পরে উভয় চূর্ণ একত্রে মিলাইয়া রাখিবে পরে 
প্রাতে তগুল জল দ্বারা অঞ্ধ মুদ্রা, ব| চারি আনা কিম্বা! 

দুই আন অথব1 এক আনা কিম্বা তিন রতি পীত্রানগু- 
সারে পান করাইবে অগব1 মধু দ্বারা চাটিয়া খাইবে 
ইহাতে কুপিত বাতাদি শান্ত হয়, অজীর্ণ রস, পরিপাঁকা- 
বস্থাকে প্রাপ্ত হয়, অধিকবার নিঃস্থত অতিসারকে বারে 

অস্প করায়, তৃষ্ণ) ও অক্চিকে নাশ করে, স্বরাতিসারকে 

নাশ করে, কামলারোগ, গ্রহণী রোগ, গুল্ম রোগ, লীহা 

রোগ, প্রমেহ রোগ, পাণ্ডু রোগ ও শোথ রোগ এই 

সমুদয় রোগকে বিনাশ করে। ২৫ 

মুষটিযোগ। 

দশযুলীকষায়েণ বিশ্বমক্ষলমহপিবেৎ । 

জ্বরে চৈবাতিসাঁরেচ সশোথে গ্রহণী- 

গদে ॥ ২৬ 



১৮ আমুর্কেদ সারসংগ্রহম্। 

দশমূল পাঁচনের কাঁথের সহিত শুঁঠ চুর্ণ ১ তোল! 

বা অদ্ধ ভোল! কিম্বা বছেডা ফলের পরিমাণে পান 

করিলে জ্বরাতিমার ও শোঁখের সহিত গ্রহণ রোগ 

নাশ হুয়। ২৬ 

বিড়ঙ্গীতিবিষা মুস্তং দারু পাঠ! কলি- 

ঙ্গকৎ ৷ মরিচেন সমাযুক্তৎ শৌঁথাঁতি- 
সার নাঁশনহৎ ॥ ২৭ 

বিড়ঙ্গঃ আতইচ, মুখা, দেবদারু বৃক্ষের ছাল, আঁক- 

নারী ওইন্দ্রযব এই ছষ খানি দ্রব্য রৌত্রে শুকাইয়! শিলা- 
তলে বা লৌহযন্ত্রে চর্ণ করিয়' বস্ত্র বার! ছাকিয়া শুঁড়া 
বাহির করিবে প্রত্যেক দ্রব্য পুথক রূপে গু ড়া করিয়া 

পুথক করিয়া! রাখিবে পরে সমূদয় দ্রব্যের শু ড়া যত 
হইবে সেই পরিমাণে মরিচের গুড় বাহির করিবে 

পরে সমুদয় দ্রব্যের গু ডাঁর সহিত মরিচের গুড়! সকল 
একত্র করিয়া! রাখিবে পরে এ্গুড়া অদ্ধ তোলা ব1 
চারি আনা! অথবা ছুই আনা পরিমাণে লইয়া তগুল 

জলের সহিত পান করাইলে শোণের সহিত এবং ভ্বরের 
সহিত অতিসার নাশ হয় । ২৭ 
& 

কিরাতাব্পাযৃত! বিশ্ব চন্দনোদীচয 

ব্সকৈঃ। শোথাতিসারশমনৎ বিশে- 

ষাঁজ্র নাশনং ॥ ২৮ 



আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্। ১৯ 

চিরাতা, মুখা, গুলঞ্চ, শুট, রক্তচন্দন, বাল1 ও কুরচি 

রযুক্ষর ছাল এই সপ্ত দ্রব্য সমভাঁগে লইস্সা রৌদ্রে শুকা- 
ইয়া শিলাতলে ব! লৌহ্যস্ত্রে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বার! 

ছাঁকিয়া গুড়া বাহির করিবে গর গুঁড়া অন্ধ মুদ্রা বা 
চারি আন। অথবা ছুই আনা পরিমাণে লইয়া তগুল 

জল দ্বারা রোগীকে পান করাইবে ইহাতে শোথের 

সহিত অতিসার এবং জ্বর নাশ হয়। ২৮ 

কিরাতাব্দাধুতোদীচ্য মুস্ত চন্দন 

ধান্যকৈঃ। শোঁথাতিসাঁর তৃড় দাহ 
শমনোভ্বরনাশনঃ ॥ ২৯ 

চিরাতা, যুথা, বাল, মুখা, রক্তচন্দন ও ধনে এই ছয় 

খানি দ্রব্য সমভাগে লইয়া গুর্র্মত চুর্ণ করিবে পরে 
গুড়া অর্ধ মুদ্রা পরিমাণে বা চারি আন! অথবা দুই 

আন] পরিমাণে লইয়া ভগুল জল দ্বারা অথবা! নিশ্মাল 

জল দ্বারা পাঁন করাইলে শোঁথ, অতিসার, তুষ্া, দাহ 
ওজ্বর নাশ হয়। ২৯ 

ইতি চক্রুদত্ত। 

গুভূচী ধান্যকোশীর শু বালক 
পপর্পটেঃ। বিলু প্রতি বিষ! পাঠা রক্ত- 
চন্দন বসকৈ? ॥ কিরাতমুস্তেজ্রষবৈঃ 



২০ আযুর্কের সারসংগ্রহ্ম্। 

কথিত শিশিরৎ পিবেহু। সক্ষৌন্দ্রং 
রক্ত পিন্তন্বৎ জ্রাঁতীসার নাশনং ॥ ৩০ 

গুলধ্চ, ধনে, বেণামূল, শুঠ, বালা, ক্ষেত্পাপড়া, 

বেলশ্ু'ঠা, আতইচ, আঁকনাদী, রক্তচন্দন, কুরচিরছাল, 
চিরাতা, মুখ ও ইন্রযব এই চতুর্দশ দ্রব্য দুই আন ছুই 

বতি পরিমাণে প্রত্োকে লইয়া অদ্ধ মের জলের সহিত 

ইাড়ীতে দিয়! মৃদু জ্বালে অপ্নিতে পাক করিবে যখন 

অদ্ধ পৌঁয়। থাকিবে তঙ্কালে নামাইয়! বস্ত্র ছার! 

ছ”1কিয়। পাত্রান্তরে রাখিবে যখন শীতল হইবে তহক।লে 
উহ। এক কাঁন্চ। পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্ট। 

অন্তর মধুর সহিত পাঁন করাইবে ইহাতে জ্বরাঙিসার 
ও রক্ত পিত্ত রোগ নাশ হয়। ৬০ 

নাগরৎ কুটজে! মুস্তমমৃতাতিবিষ! 
তথ । এভিঃ কৃতৎ পিবেহ ক্কাথং 

জ্বরাতীসার নাশনৎ ॥ ৩১ 

শুঠ, কুরচিবৃক্ষের ছাল, নুখা, গুলঞ্চ ও 'আতইচ এই 
পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা ছুই রতি লইয়া? অর্ধ 

সের জলের সহিত হাড়িতে মৃছু স্বালে অগ্নিতে পাক 

করিবে যখন অদ্ধ পোয়া! থাকিবে তঙ্কালে নামায় 

বস্ত্র রা ছা'কিয়। শীতল হইলে এক কাচ্চা পরিমাণে 
রোগীকে তিন ঘন্ট। অন্তর পাঁন করাঁইলে রোগী দ্বরাতি- 

সার ব্যাধি হইতে মুক্ত হয় ( ৩১ 



আয়ুর্বেদ নারসংগ্রহম্। ২১ 

ধান্য নাগর বিলাব্দ বাঁলকৈঃ সাধিতৎ 
॥ জলং। আমশুল হরৎ গ্রাহ্য দীপন 

পাচনৎ পর ॥ ৩২ 

ধনে, শুঁঠ, বেলশ্ঠ1, মুখা ও বালা এই পঞ্চ ভরবা 
ছয় আন! দুই রতি পরিষাণে লইয়া অদ্ধ সের জলেতে 

হাড়িতে মুদু স্বালে অনলে পাক করিবে যখন অদ্ধ 

পোয়া দর্শন করিবে তহুকালে হাড়ি নামাইয়1 বস্ত্র দ্বার! 
কাঁধ ছাকিয়া পাত্রান্তরে রীখিবে শীতল হইলে এক 

কাচ্চা পরিমাণে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করা- 

ইলে জ্বরাতিসার ও আম জন্য বেদন1। নাশ হয়, অতি- 

সারকে অস্প করে, অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, কুপিত রসাদি 
ধাতু সকলকে সাম্যাবস্থায় প্রাপ্ত করায়। ৩২ 

সধান্য নাঁগরঃ ক্কাথঃ পাচনো। দীপন- 
স্তথ। | এরগুমুলযুক্তশ্চ জয়েদামানিল- 

ব্যথাঃ ॥ ৩৩ 

শুট ও ধনে এই ছুই দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোল! পরি- 
মাণে লইয়। অদ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়! অদ্ধ পোয়! | 

থাকিতে নামাইয়। বস্ত্রে ছাকিয়া পাত্রাস্তরে রাখিয়! 
শখতল হইলে ইহ। এক কাচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে 

তিন ঘণ্ট| অন্তর পাঁন করাইলে রদাদি ধাতু সকলকে 
সাম্যাবস্থায় প্রাপ্তি করায় এবং অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে 



২২ আরুর্কেদ সারসৎগ্রহ্ম্। 

অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রবা ভক্ষণ করিতে শরীরস্থ বায়ুর ইচ্ছ। 

হয় এবং জ্বরাতিসার নাশ হয়। আরউক্তশু ও ধনে 
এরগুমূলের সহিত যুক্ত হইলে আম এবং বায়ু সহযুক্ত 
ছইয়] শরীরে যে বেদন। উপস্থিত হয় সে সমুদয় বেদন! 

নাশ ভয়। 

শু ৮, ধনে ও এর শুমুল এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে দশ 

আন! ছুই রতি লইয়া পুর্বমত দিদ্ধ করিরা পুর্ববমত 

রোগীকে পান করাইবে | ৩৩ 

শুসকাতিবিমা বিলু মুস্ত বাঁলকজঃ 
শৃতঃ | অতিসারৎ জয়ে সাঁমং চিরজং 

রক্তশুলজিৎ ॥ ৩৪ 

কুরটিবুক্ষের ছাল, আতিইচ, বেলশুই1, মুখী ও বালা 

এই পঞ্চ দ্রব্য প্রতোকে ছয় আনা দুই রতি লইয়া অর্ধ 

সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া ছণকিয়। শীতল হুইলে পুর্ব 

বিধিমত রোগীকে পান করাইলে বহুকাঁলের আম জন্য 

অতিসার এবৎ রক্ত জন্য বেদনাকে নাশ করে আর 

ভ্বরকেও নাশ করে। ৩৪ 

কুটজাতিবিষ| পাঠা ধাতকী লোধ, 

মুস্তকৈঃ। ত্রীবের দাঁড়িমযুতৈঃ কৃতঃ 
রাঁথঃ সমাক্ষিকঃ ॥ পেয়ো মোচরসেনৈব 



আঘুর্ধেদ সারসংগ্রাহম। ২৩ 

কুটজান্টকপংক্গকঃ। অতীসারান্ জয়ে- 
॥ দাহ রক্ত শুলান্ স্থহুস্তরান্ ॥ ৩৫ 

কুরচিবৃক্ষের ছাল, আতইচ, আকনাঁদী, ধাতকী পুষ্প 
লোধকান্ঠি, মুথা, বালা ও দড়িম ফলের ছাল অভাবে 
বৃক্ষের ছাল এই অষ্টদ্রব্য চারি আনা পরিমাণে লইয়া অদ্ধ 

সের জলেতে জিদ্ধা করিয়া শীতল হইলে উহা! এক কাক্চ। 

পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর মধু ও শিনুল আঠার সহিত 
রোগীকে পান করাইলে জ্বর, ভয়ানক অতিসার, দা 

ও রক্ত জন্য পেটবেদন! নাশ পায়। 

৫২ 

হীবের ধাতকী লোধ পাঠা লঙ্জীলু 
বৎসকৈ?॥ ধান্যকাতিবিষা মুস্ত। 
গুড্চী বিলু নাঁগরৈঃ ॥ কৃতঃ কষায়ঃ 
শময়েদতীসারং চিরোখিতৎ | অরোচ- 

কাম শুলাজ্ জ্বরম্বঃ পচিনঃ শৃতঃ ॥ ৩৬ 

বাল, ধাইফুল, লোধকাঁষ্ঠ, আকনাদী, লাজুকলতা, 
কুরচিবৃক্ষের ছাল, ধনে, আতইচ, মুখ, গুলধচ, বেলশু ঠা গু 
শু ঠ এই দ্বাদশ দ্রেব্য দুই আনা চারি রতি লইয়া অর্ধ 
সের জলেতে মৃদু জ্বলে অগ্নিতে পাক করিবে যখন 
অর্ধ পৌয়। থাকিবে তৎ্কালে হাড়ি হইতে ক্কাথ বস্ত্র 

দ্বার ছাকিয়। পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে উহ! 

এক কাচ্চ। পরিমাণে লইয়া! রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর 



২৪ আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্। 

পাঁন করাইলে বহুকাল জ্বাতত অভিসার, অরুচি, আম 
জন্য পেটবেদন', পার্খবেদন৭, বন্ষস্থলবেদনা, শিরো- 

বেদনা, নামাবেদন], নয়নবেদন1, কর্ণ বেদনাদি ও বিকৃত 

রক্ত জন্য জ্বরকে নাশ করে। ৩৬ 

ধতকী বিল লে।ধানি বাঁলকং গজ- 

পিপ্পলী । এভিঃ কৃতৎ শৃতৎ শীতৎ 
শিশভাও ক্ষৌদ্রসংযুতৎ | পরদদ্যাঁদ- 
বলেহন্বা সর্বাতিসার শাস্তয়ে ॥ ৩৭ 

ধাইফুল, বেলা, লোধক।ষ, বাল! ও ্জপিপ্গুল 
এই পঞ্চ দ্রব্য চারি আন! পরিমাণে লইয়া! দেড় পোয়া 
জলে নিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাকু থাকিতে নামাইয়া 

ছ'কিয়। শীতল হইলে তিন ঘন্টা অন্তর এক বাচ্চা পরি- 
মাণে পান করাইবে অথব1 উক্ত দ্রবা সকল রৌড্রে শুকা- 
ইয়] গুঁড়] করিয়| বস্তক্রে ছাকিয়া দুই আনা তিন রতি 

প্রমাণে মধু দিয় অবলেহ করাইবে ইহাতে সর্বপ্রকার 

'তিসার ও জ্বর নাশ হয়। ৩৭ 
ইতি সাঙ্গধর। 

পিন্তজ্বরে পিত্তভবোতিসাঁরঃ তথাতি- 

সারে যদিবা জ্বরঃ স্যাৎ। দোঁষস্য 

দুষ্যস্য সমাঁনভাবাঁ স্বরাঁতিসারঃ 
কথিতে 1! ভিষগ্ভিঃ ॥ জ্বরাতিসারিণামাদো 



আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহ্ম্। ২৫ 

কুর্ধ্যাল্লঙ্ঘনপাচনে । জ্বরাতিসাঁর 
য়োরুক্তং ভৈষজৎ যু পৃথক্ পৃথক্ ॥ 
নতচ্চ ভিষজ। দেয়মন্যোন্যৎ বর্ধয়ে- 
দ্যতঃ। অতি প্রবর্ত মানজ্ত পাচয়ন্ 
সংগ্রহং নয়েৎ॥ জ্রাঁতিসারী পেয়াম্ব! 
পিবেহ স্বচ্ছ শৃতাৎনরঃ ॥ ৩৮ 

পিত জন্য স্বরেতে পিত্ত কারণ বশতঃ অতিসার 

হইয়। থাকে কিম্বা অতিসার রেংগ হইলে পরে উপদ্রবের 
ন্যায় অথব1 সহচরের ন্যায় জ্বর অভিসাঁরি রোগীর 

দেহেতে প্রকাশমান হয়েন। দোষ অর্থ বাযুঃ পিত্ত, 
শ্লেম্সা, সন্নিপাত, দ্ুষ; অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, 

বসা, শুক্র, মল, মূত্র, স্বেদ ও লাল ইত্যাদি উক্ত দোষ ও 
ছুষ্যের সমান ভাব হেতু অর্থাৎ ভূল্াযত1 বশতঃ জ্বরাতি 

সার নামক রোগ উৎপন্ন হয় ইহা ৫বদ্য মহাশয়ের 
কহেন। 

স্বরাতিসারি ব্যক্তিদিগের পক্ষে অগ্রে লঙ্ঘন ও পাচন 

অর্থাৎ দোষ ও দুষ্যের বিকৃত ভাঁবের স্বচ্ছতা সম্পাদন 

এই ডুইটী ব্যবস্থা করিবে। জ্বরেতে এবং অতিসারেতে " 
যে পৃথক পুথক গুঁধধি কথিত হুইয়াছে এ সকল ওঁধধি 
বৈদ্য মহাশয় গ্রয়োগ করিবেন না কারণ একের উপশম 

হইলে অন্য বৃদ্ধিকে পাইতে পারে অতএব অতিশয় 
বর্ধমান জ্বরাতিনার রোগকে পাচন দ্বারা অশ্ে ম্বচ্ছ 

৩ 



২৬ আযুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। 

ভাব প্রাপ্ত করাইয় ক্রমে ক্রমে হ্রানত। ভাঁব সংস্থাপন 

করাইবে। 

জ্বরাতিসারী রোগী পরিপক্ক নির্মল পেয়াকে এ 
করিবে 1 ৩৮ 

পেয়া ভক্ষণ বিধি । 

পৃশ্সিপর্ণী বলা বিলু নাঁগরোৎপল 
ধান্যকৈঃ। পাঁচিতাঞ্চ বরাঁৎ পেয়াৎ 
লাজাদি সম্ভবাৎ পিবে ॥ দাঁড়িম্বাদি 

রসৈ বাপি জ্বরাতিসার রোগবান্ ॥ ৩৯ 

চাকুলে, বেলেড়া, বেলশু টা, শু ঠ, শু“দীমুল ও ধনে 
এই ছয় খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা ছুই রতি প্রমাণে 
লইয়া অর্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়। অদ্ধ পোয়] থাঁকিতে 
নামাইয় উহ্হাতে যব ও খই ইত্যাদির পেয়া অর্থাৎ পুর্ব 

লিখিত তরল দ্রব্য যব মণ্ডের নায় ও সাবুর ন্যায় অতি 

তরল মিলিত করিয়া তিন ঘণ্ট। অন্তর এক ছটাঁক পরি- 

মাঁণে পাঁন করাইবে ইহাতে জ্বর।তিপার রোগ শাস্তি লাভ 

করে অথব!। পেয়াকে দাড়িম রসের সহিত ঘোলের সহিত 

স্থুরাঁর সহিত পাঁন করাইবে। ৩৯ 

হীবেরাদি পাচন। 

হীবেরাতি বিষ বিলু মুস্ত নাগর 
ধান্যকৈঃ | পিবে€ পিচ্ছাবিবন্ধত্ং শুল 



আমুর্কেদ সারসংগ্রহম্। ২৭ 

দোঁষাম পাঁচনৎ ॥ সরক্তৎ হস্ত্য তি- 

সারৎ সভবরং বাথবিজ্বরৎ ॥ ৪০ 

বালা, আতইচ, বেলশু |, মু, শু ঠও ধনে এই ছয় 
খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া অদ্ধ 

সের জলেতে স্ুসিদ্ধ করিয়া অদ্ধ পোয়া থাকিতে নামা- 

ইয়া ছাকিয়। পাত্রাস্তরে রাখিয়া শীতল হইলে উহ! এক 

কাচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্ট! অন্তর রোগীকে পান করাইলে 

মলের লাল ভাব, কোষ্ট বদ্ধতা, পেটবেদনাদ্ির নাঁশ হয় 

আমের পরিপাক হর, রক্তের সহিত ও জ্বরের সহিত অথব। 

জ্বর রহিত অতিনারকে নষ্ট করে । ৪০ 

বৃহ হ্রীবেরাদি পাঁচন। 

হীবেরাতি বিষা বিলু মুস্ত ধন্যাঁক 
২সকৎ। সমঙ্গ। ধাতকী লোধ বিশ্বং 

দীপন পাচনং ॥ হন্ত্য রোঁচক পিচ্ছামং 

বিবন্ধৎ সাতিবেদনং | স শোণিত 

মতিসাঁরৎ সজ্বরং বাঁথবিজ্বরহ ॥ ৪১ 

বালা, আতইচ, বেলশু'ঠা, যুখা, ধনে, কুরচিতৃক্ষের, 

ছাঁল, বরাহক্রান্তা, ধাইকুল, লোঁধকান্ঠ ও শু ঠট এই দশ 
খানি দ্রব্য তিন আনা*ছুই রতি লইয়| অদ্র'সের জলেতে 

সুসিদ্ধ করিয়! ছাঁকিয়! পাত্রাস্তরে রাখিয়া শীতল হইলে 

এক বাচ্চা পরিমাণে লইয়! তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে 



২৮ আযুর্বেদ সারসংগ্রহম্। 

পান করাইবে ইহাতে অগ্নির উদ্দীপন করে। আম্যক 
পরিপাক করে। অরুচিকে, লালের মত আমকে, কৌষ্ঠ 
বদ্ধতা, পেন্টের বেদনা, রক্তের সহিত ও জ্বরের সহিত বা 

জ্বর রহিত অতিমারকে নষ্ট করে। ৪১ 

উশীরং বাঁলকং মুস্তৎ ধন্যাকং বিশ্ব- 

ভেষজ ।॥ সমঞ্গাধাতকী লোঁধ্ৎ বিলুৎ 

দীপন পাচনহ।। হন্ত্যরোচক পিচ্ছাঁমৎ 

বিবন্ধং সাঁতিবেদনং। স শোণিত 

মতীসাঁরৎ সম্বরং বাঁথবিজ্বরৎ || ৪২ 

বেণাভৃণের মূল, বালা, মুখা, ধনে, শু ঠ+ বরাহা- 
ক্রান্তা, ধাইফুল, লোধকাঁন্ঠ ও বেলশু ঠা এই নয় দ্রব্য 
প্রত্যেকে তিন আন চাঁরি রতি লইয়। কিঞিঃৎ জল দিয়া 

লৌহযস্ত্রে ঈষহ কুটিয়! অগ্ধী সের জলের মহিত হ্রাড়ীতে 
দিয়! মুছু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিবে যখন দেখিবে 

অদ্ধ পোঁয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে তথ্কাঁলে হাড়ী হইতে 

ক(থকে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া পাত্রাম্তরে সংস্থাপনানস্তর 
শীতল হইলে উহা? এক কাচ্চা পরিমাণে লইয়৷ তিন 

ঘণ্ট। অন্তর রোগীকে পান করাইবে ইহাতে অগ্নি 
উদ্দীপ্ত হয় এবং দোষ ভুষ্যাদির সাম্যাবস্থা হয় ও অরুচি, 

লাল প্রায় আম, কোন্ঠ বদ্ধতা, পেটবেদন1, রক্তনিঃ সরণ 

স্বরের সহিত বাজ্বর রহিত অতিসাররোগ নাশ হয়। ৪২ 



আয়ুর্ধেদ সারসংগ্রহম্। ২৯ 

বৃহৎ গুভ্চ্যাদি পাঁচন। 

গুডুচ্যতিবিষা বিলু শুগ্ঠী ধন্যাব্দ 
বালকৈঃ। পাঠ। ভূনিম্ব কুটজ 
চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ | কষায়ঃ শীতলঃ 

পেয়ে। জ্রাতিসার শান্তয়ে | হল্লাসা- 

রোচক ছদ্দি পিপাস। দাহ নাশনঃ | ৪৩ 

শুলঞ্চলতা, আতইচ, বেলশু ঠা, শুঁঠ, ধনে, মুখা, 
বাঁল।, আকনাঁদী, চিরাতা, কুরচিব্নক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, 

বেণাতৃণের মূল ও পদ্মেরমূল অভাবে পদ্মফুল এই ত্রয়ো- 
দশ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই আনা তিন রতি লইয়া শিল।- 

তলে বা লৌহ্যস্ত্রে কিঞ্ৎ জল দিয়। ঈষঙ কুটিয়া পরে 
অন্ধ সের জলের সহিত হাড়ীতে রাখিয়া মৃদু স্বালে 
অগ্নিতে সুলিদ্ধ করিবে যখন অদ্ধ পোয়! মাত্র থাকিবে 

তথচকালে হাড়ী হইতে ক্কাথকে বস্ত্র দ্বার! ছাঁকিয়! পাত্রা- 
স্তরে রাখিবে শীতল হইলে উহ এক কাচ্চা পরিমাণে 
তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইলে জ্বরাতিসার, 
গ। বমি-বমি, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ নাশ হয় । ৪৩ 

ঁ 

কুটজাবলেহ। 

শতৎ কুটজমুনস্য শ্লক্ষৎ তোয়োন্্ণে 
পচেৎ। পাঁদশেষৎ সমাদায় ছানয়িত্বা * 
পুনঃ পচে ঘনীভূতে প্রদাতব্যং 



৩০ আয়ুর্ধেদ সাঁরসংগ্রহম্। 

চর্ণমেষাৎ ভিষগ্ররৈঃ | সৌবচ্চল যব- 
ক্ষার বিড় সৈম্ধব পিপ্পলী ॥ ধাতিকীন্দ্র- 
যবাজাঁজী চূর্ণ মেষাৎ পলদ্বয়ং। 
শীতেচ মধুনশ্চাত্র পলমেকৎ প্রদা- 
পয়েৎ।। পক্কাপক্কমতীসারৎ নানীবর্ণৎ 
স বেদনং | ভুর্ববাঁরৎ গ্রহণীরোগহ 
জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাহ 1 ৪৪ 

কুরচিবৃক্ষের মূল ১০০ এক শত পল বন লৌহযক্ত্ে 
কুটিয়া চৌষটরি সের জলেতে সিদ্ধ করিবে যখন যোঁল 

মের থাকিবে তখন নামাইয়া বস্ত্র বারা ছাকিয়া পাত্রা- 
স্তরে বাখিবে অনন্তর, পুনর্ধ।র এ ক্কাথকে অগ্নিতে পাক 

করিবে যখন ঘনীভূত হইবে তগকালে সাজিক্ষার চরণ 
দুই তোল যবক্ষ্ণর দুই তোলা, বিউলবণের চুর্ণ ছুই 

তোলা, টসন্ধব লবণের চুর্ণ ছুই তোলা, পিপুলের চূর্ণ, 
দুই তোলা, ধাইফুলের চর্ণ দুই তোলা, ইন্দ্রযৰ চুর্ণ ছই 
তোল! জীরার চর্ণ দুই তোলা সমুদায় দ্রব্য উক্ত ঘনী- 
ভুত ক্কাথেতে দিয়া হাতা দ্বার মিশ্রিত করিয়াই অব- 

'তাঁরণ করিবে পরে উহাতে মধু এক পল অর্থাৎ আঁট 

তোল। দিয়া মিশ্রিত করিয়া নুস্া হাড়ীতে বা উত্তম 
কাচ পাত্রে পাখিবে বৈদ্যশান্ত্র মতে আট তোলায় এক 
পল হয় আট পলে অর্থাৎ চৌষনি তোলায় সের হয় 
এই সংখ্যান্ুনারে ১০০ পলেতে সাঁড়ে বারো সের হয় 



আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহ্ম্। ৩১ 

উদ্ভূ অবলেহ প্রাতে শুচি হুইয়1 অর্থ তোল! বা চারি 

আরূ্ঁনা অথবা ছুই আন! পরিমাণে ছাগ দুগ্ধের সহিত 

খাইলে পক্ক বা অপক পেটের বেদনা যুক্ত, রক্তযুক্ত, 
স্বরযুস্ত অতিসারকে নাশ করে এবং অনিবাধ্য গ্রহণী 
রোগকে ও প্রবাহিকাকে অর্থাৎ কৌোথ দেওয়া রোগকে 

নিবারণ করে | 55 

মহাভ্রবটা | 

কর্ষসৃতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্যচ। 
ততঃ কজ্জলিকাঁং কৃত্বাব্যোঁষ চূর্ণৎ 
প্রদাপয়ে। কেশরাজ ভূঙ্গরাজ 

নিগুগ্ডী চিত্রকস্যচ 1 শ্বেতাপরাজিতা- 

যাশ্চ জয়ন্ত্যাঁ) স্বরসম্তভথা ॥ মগুক- 

পণ্যাঃ স্বরসস্তথ| শক্রাশনস্যচ | স্বর- 
সোপিচ পর্ণস্য দেয়ঃ সূতেন সন্মিতঃ || 
রসতুল্যৎ প্রদাতব্যৎ চূর্ণৎ মরিচ 
সম্ভবং । দেয়ং রসার্ধভাগেন চূর্ণ 
টঙ্গণ সম্ভব ॥ শুদ্ধে পাষাণপাত্রেচ 

ঘর্ষণীয়ং প্রযত্বতঃ। শুক্ষ মাতপসং 
যৌগাঁৎ গুড়িকাৎ কারয়েড্িষক্ ॥ 
কলায় সম্মিতামেকাৎ খাঁদেতাহ প্রত্য- 

২নরঃ ॥ হস্তিকাঁসং তথাশ্বাসং বাঁত- 



টঃ আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহুম্। 

শ্লেক্সভবাঃ রুজঃ ৷ এতদ্বাজীকরং সিদ্ধং | 
বল বর্ণাগ্রিবদ্ধনৎ ॥ জরেচৈবাতিসারেচ ! 
মিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ) নাতঃ পরতরৎ 
শ্রেষ্ঠং বিদ্যতেত্র রসায়ন ॥ চাতুর্থকে 
জ্বরে শ্রেষ্ঠ সুতিকাতিষ্ক নাশনৎ। 
দধ্যনঞ্চ সদাপথ্যৎ প্রাহনাগাজ্জনো- 

মুনিঃ ॥ ৪৫ 

শোধিত পার! দুই তোলা, শুদ্ধ গন্ধক দুই তোলা, 
'ও অভ্রক ভন্ম ছুই তোল। এই তিন খানি দ্রব্য অশ্রেতে 
পারাতে এবং গন্ধকেতে খলেতে মাড়িতে মাড়িতে কজ্দলী 

হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়ার নায় হইবে, পরে উহাতে 

ছুই তোল। অভ্রকে মিশাইয়া মর্দন করিবে, অনস্তর 
উহাতে কেশুন্তের রন ছুই তোলা, ভীমরাজের রস দুই 
তোলা, নিসিন্দার রস ছুই তোলা, চিতাবৃক্ষের রস দুই 
তোলা, শ্বেত অপরাজিতার রস দুই তোলা, জয়ন্তী বৃক্ষের 
রস দুই তোলা, থানকুডী বক্ষের রস দুই তোল, সিদ্ধি 
বৃক্ষের রস দুই তোল, পানের রস দুই তোলা, মরিচের 

গুড়া ছুই তোল! ও সোহা'গার খই এক তোল! সমুদয় দ্রব্য 

একত্র করিয়া খলেতে মাড়িয়! রৌদ্রেতে শুখাইয়1 মাস- 

কলাই প্রমাণ বটা করিবে । এ বল্টী প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
একটী মাত্র খাইবে, ইহাতে কাশ রোগ? শ্বাসরোগ, 

বাতশ্লেম্মা সম্ভব যাবতীয় রোগ নাশ হয়, এবং ইহাতে 

বীর্য বৃদ্ধি করে, শারীরিক বলের, শারীরিক অগ্নির ও 
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রীরিক বর্ণের বুদ্ধি করে, জ্বরেতে বা অতিসারেতে 
রে জ্বরাতিসাঁরেতে শুপ্রসিদ্ধ এবং লোক বিখ্যাত, এই 

গঁষধটা প্রয়োগরাটু অর্থাৎ প্রযোজ্য গুধধিদিগের মধ্যে 

রজার ন্যায় উত্কুষ্ট ইহার তুল্য শরীরকে নৃতনকারক 
শঁধধি আর নাই। এই ওঁষধি চাতুর্থক জ্বরেতে শ্রেষ্ঠ 
অর্থাৎ চাতুর্থক জ্বরকে স্পর্শ নাত্রই বিনাশ করে এবং 
আুতিকারোগেতে যে আতঙ্ক হয় অর্থাৎ চম্কে চমকে 

উচ্টে, স্ৃতিকারোগের সহিত উহাকে বিনাশ করে, এই 

গঁষধি সেবন করাইয়া দধির সহিত অন্ন খাইতে দিবে, 
এই ভ্ষধটি নাগার্জ্বন নাঁমক মুনি কহিয়াছেন। ৪৫ 

কণকশ্ুন্দর রন! 

হিস্কুলং মরিচং গন্ধং পিপ্ৃপলী গগণৎ 
বিষং। কণকস্যচবীজাঁনি সমাঁহশহ 

বিজয়াদ্রবৈহ ॥ মর্দয়েদ্যাম মত্রন্ত চণ 

মাত্রাবটীকুতা | ভক্ষণাঁৎ গ্রহণীৎ হস্তি 
রসঃ কণকম্থন্দরঃ ॥ অগ্নিমান্দ্যং জ্বরৎ 

তীব্রৎ অতিসারঞ্চ নাশয়েৎ। দধ্যন্নং 

দাঁপয়েৎৎ পথ্যৎ যদ্বাতক্রৌদনং 
হিতং ॥ ৪৬ 

শোধিত হিঙ্গুল, হিঙ্কুলকে অল্পবর্গ দ্বার মাঁড়িয়। 
রৌড্রে শুখাইবে তাহাতেই শুদ্ধ হয় অথবা তেড়ার দুগ্ধেতে 
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মাড়িয়! বৌদ্রেতে শুখাইলে শুদ্ধ হয়, অক্রবর্গ আমড়া, 

চালিত, অস্ত্র, তেঁতুল, পাঁতিলেবু, গোঁড়ালেবু, টাবালে বু, 
আমরুলশাক* চিকোপালমশাক, কামরাঙ্গা, নো, 

পেয়ারা, হরীতকীঃ আমলকী ও বহেড়। এই অল্প দ্বারা ব! 

যথা লাভ দ্রব্য দ্বারা একবার মাঁডিয়! রৌজে দিবে ও 

শুখাইবে এই প্রকার সাতবার করিলে হিঙ্গুল শুদ্ধ হয়। 

শুদ্ধ হিঙ্কুল, মরিচ চর্ণ, শুদ্ধ গন্ধক, পিপুলের চর্ণ, 
অভ্র ভন্ম, শুদ্ধ বিব ও কণকধুতুর1 বীজ চুর্ণ এই সপ্ত দ্রব্য 
সিদ্ধির কাথ ঘ্বার। এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত মাড়িয়। ছোলার 

মত বটা করিবে! এই ব্টা প্রাতঃকাঁলে ঘে!লের সহিত 

খাইলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, ভয়ানক জ্বর, অতিসার ও 

স্বরাতিসারকে নাঁশ করে ইহার পথ্য, দধির সহিত বৰ! 
তক্রের সহিত অন্তর খাইতে দিবে । ৪৬ 

নারকৌমুদী । 

* কারুণ্যসাগর রস। 

রস ভস্মচ টা রসাদ্দিগুণ গন্ধকৎ। 
গন্ধকাদ্দিগুণপাভ্রং নিশ্চক্দ্রৎ মর্দয়ে- 
ততঃ দিনৈকং রি তৈলেন ক্ুদ্ধা চুল্লযাৎ 
বিপাঁচয়েৎ ॥ বামৈকং বালুকা যন্ত্রে 
সমুদ্বত্য বিমর্দয়েৎ। রসমারক মুলোখ 
দ্রবৈর্যামৎ নিরুধ্যচ ॥ পুর্ববব€, পাঁচ- 
য়ে চুল্ল্যাৎ সমাদীয় বিমিশ্রয়ে। 
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দ্বিক্ষারং পঞ্চ লবণ বিষব্যোষাগ্রি 

জীরকৈঃ ॥ বিড়হগতগুলৈধুক্তৎ নান। 
কারণ্য সাগরহৎ। ভক্ষয়েন্মীষ মাত্রঞ্চ 

সন্নিপাতাতিসার নু । জ্বরঞ্চ গ্রহণীৎ 
হন্তি অনুপানহ বিনারস্ঃ ॥ ৪৭ 

শুদ্ধ পাঁরা এক ভোলা, শুদ্ধ গন্ধক দুই তোলা ও শুদ্ধ 
জারিত অভ্র চারি তোল! এই তিন দ্রব্যকে খলেভে 
রাখিয়া মর্দন করিবে যে পর্যন্ত পারার চিহ্ন অর্থাৎ 

পারার জ্যোতি দর্শন না হয় তাবৎকাল খল করিবে পরে 
শরিষার তৈল দ্বারা খলেতে এক দিবস মর্দন করিয়া 

ক্ষুদ্র ভাঁণ্ডে অথবা খুরী দুই খানিতে সম্প,ট করিয়া 

মৃত্তিকা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপ দিয়া শুকাইয়া পরে বালী 
যুক্ত ইাড়ীর মধ্যে এ সম্প,ট রাখিয়া ইীড়ীর মুখ শর! 
দিয়! বন্ধ করিবেক পরে উহাঁতেও স্বত্তিকা লেপ দিয়! 

শুকাইয়! উন্ুনেতে এক প্রহর মাত্র পাক করিয়। শীতল 

হইলে বাহির করিয়! মর্দন করিবে। পরে ঝাঁট। নটে 
চিতা, মনস! বৃক্ষ, বেলেড়া, শু ঠ, তিত্লাউ; আকন্দ, 
লা, গোক্ষুর বৃক্ষ, ঘৃতকুমারী, বনচীঁড়াল, ওল, সাধে 
শাক, বননীলরৃক্ষ, কলাবৃক্ষ, কুঁচবুক্ষ, নিসিন্দারক্ষ, 
লাক্কুকলত1, ঘোঁষালতা, মালতীলতা+ জয়ন্তীবৃক্ষ, বরাহ- 
ক্রান্তা, ঝুকসিমে, জলপিপুুল, বিষলাঙ্কুলেঃ ছোটোকুক- 
সিমে, চাকুন্দে, গুলঞ্চমূল। গুড়কামাইবৃক্ষঃ হাতী শুঁড়া 
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বৃক্ষ ও ভীমরাজবুক্ষ এই সকল বৃক্ষকে পারামারক া 

কহে ইহাদ্িগের মধ্যে একটা দুটা তিনটা চাঁরিটা বু 
আহরণ করিয়া ইহাদিগের মূলের রস দ্বার সম্প্স্থ 

ব্রব্যকে মিলাইয়া পুর্ব সম্প,ট করিয়া এক প্রহর 
পাক করিবেক পরে নাবাইয়! শীতল হইলে সম্প,উ 
খুলিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্য সকল বাহির করিয়া খলে সংস্থা 

পন করিয়া? তাহাতে যবক্ষাঁর, সাঁজীক্ষার, সৈদ্ধব, পা, 
কর্কচ, সামর ও বিটলবণ তিন দিন গোমৃত্রে স্থাপিত ও 
রৌদ্রে শুক্ক করিয়া শুদ্ধ শ্ব্গীবিষ, শু, পিপ্ুুল, মরীচ, 
চিতার মূল, জীরা+ বিড়ঙ্ষের ছাল ও চৌদ্দ সংখিত উক্ত 
মবক্ষারাদি দ্রব্য এক তোল পরিমাণে লইয়। চুর্ণ করিয়া 

মিশ্রিত করিবে পরে এই কারুণ্যসাগর নামক গুঁধধি এক 
মাসামাত্র খাইলে সন্নিপাঁত জন্য অতীলার, জ্বর ও গ্রহণীকে 

অনুপান ব্যতিরেকে নাশ করে । 5৭ 

রসরত্বাকর । 

ইতি আয়ুর্ধ্বেদ সারসংগ্রহে জ্বরাতিসার 
অধ্যায় সমাপ্ত । 

(ভারা তর 
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ভূতীয়োভাগঃ 

আঅতিসার নিদানং। 

সুর্ববতিন্সিগ্ধ রুক্ষোঞ্চ ভ্রব স্থুলাতি- 
শীতলৈঃ | বিকুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাক্বৈৈ- 

গুরু ভোজনৈঃ। স্সেহাদ্যৈর তিযুক্তৈশ্চ 
মিথ্যাযুক্তৈরিষৈর্ভয়ৈঃ ॥ শোকাদ্দ,ফ্টান্, 
মদ্যাতিপাঁনাৎ সাজ্বত্ভপর্যযায়াৎ ॥ 
জলণভিরমপৈর্বৈপবিঘাতৈঃ কুমিদোঁষ- 
ত£€ ॥ নুণাঁৎ ভৰ্ত্যতিসারো লক্ষণৎ 
তস্তা বক্ষ্যতে '॥ সহংশম্যাপাৎ ধাতুরস্তঃ 

'কৃশানুৎ বঙ্চোমিশ্রো মারুতেন প্রনুন্নঃ ॥ 

বুদ্ধোতীবাধ$ সরত্যেব যস্মাদ্যাধিৎ 

ঘোরৎ তৎংত্বতীসাঁর মাঁছঃ ॥ একৈ- 
কশত সর্ববশশ্ভাপি দোষৈহ শো 
কেনান্যঃ ষষ্ট আমেন চোঁক্তঃ 1 কেচিও, 
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প্রান্র্নৈকরূপ প্রকার নৈবেত্যেবৎ 
কাশীরাজস্তববোচৎ ॥ দোঁষাবস্থাস্তস্য 
নৈকপ্রকারাঃ কালে কাঁলে ব্যাধিত- 

স্যোড্ভবন্তি ॥ ১ 

গুরু দ্রবা, শরীরম্থ অগ্নির অপরিপাচা দ্রব্য, অতি শিগ্চ 

দ্রব্য, বাদাম, চিলগজা, মাটকড়াই, চঈনদেশস্থ বাদাম 

প্রভৃতি দ্রব্য, রুক্ষ দ্রব্য ভঙ্জিত দ্রবা এবহ স্মেহরছিত 

ভ্রবাঃ উষ্ণ দ্রব্য, অর্থাৎ দেহের মধাস্থিত উদরকে উত্তপ্ত 
কারক চল্পক পুষ্পক, শ্মশোনধুম, স্থুর্ধ্যকিরণ, বিষাক্ত 
দ্রব্যের স্ৰাণ, দুষিত মল সুত্রাদ্ির স্বাণ,মৃত পশ্বীদির ঘ্বাণ, 
দ্রৰ দ্রব্য, ইন্ষ্ু রস, থর্জুর রস, তাল রঃ তরমুজ, ফুটা, 

প্রভৃতি অতি স্থল দ্রব্ঃ বিলাতি কুম্মাও, কুম্মাগু, 

মাঁন, প্রভৃতি অতি শীতল ভ্রব্য, আতাঁফল, কমলালেবু, 

কামরাঙ্তা, গ্রভৃতি বিরুদ্ধাহাঁর, বহু' ভোজন, আস্প 

ভোজন, অকাল ভোজন, অজীর্ণ, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক 
ন1 হওয়া, অসাত্বা ভোজন, স্বীয় শরীরের অন্থুন্থ 

কারক ভ্ত্রব্য ভোজন, গুরু ভোজন, পরিমিতের আধিক্য, 

এবং ক্ষীরের সহিত ম€ম্য মাংসাদি ভোজন, অতিযুক্ত 

স্মেহাদি অর্থাৎ ডুগ্ধ ঘৃতাদি, অমিত ভোজন? মিথ্যাযুক্ত, 

ভোজনানময়ে ছুগ্ধাদি তোজন, বিষ, হরিতাল, গোদস্ত, 
দারুমুচ, সর্পবিষ, শেঁকো, বিষব্থ লতাদ্দি এবং মিশ্রিতে 

বিষবৎ দ্রবা, ভয়, মরণাশঙ্কা, অনা হইতে আঘাতা- 

শঙ্কা, শোক, পুজ্রক্ষলত্রাদি বিনাশ জন্য এবং ধননাশ 



আরুব্বেদ সাঁরসহগ্রহম্। ৩ 

ন্য ও আশা নাশ জন্য হৃদয়স্থ পন্মের সংতপগ্ত ভাব, 

ঠা বৃক্ষ, মৃত পশু পক্ষ্যাদির ও মল মুত্রাদির সংযোগ 
জন] ধূমায়ন প্রায় জল, ক্ষার জল, মদ্যাতি পানঃ পরি- 

মিত মদ্যের অধিক পরিমাণে পান, সাত্স্র্ত, পধ্যয়, বিধি- 
কৃত নিয়ম খঁতুর বিপরীতরূপে প্রকাশ । জলাতিরমণ, 
জল সন্তরণ, অত্যন্ত স্নঃ জলেতে সর্বদ। নিমপগ্নভাব, 

বেগবিঘাঁত, বহির্গননোন্ম,খ মল মৃত্রছিকাদির রোধ 
কর এবং ইন্দ্রিয় প্রধান মনের স্বভিলাষের নিবারণ 

করা, ক্রিমি দেষ, ক্রিমি কেচে। মেটে উকুন এভৃতির 

কৃতবিকৃতি। এই সকল কারণ বশতঃ মাঁনবদিগের 

এবং পশু পক্গীদ্দিগেরও অতিসার হয়ঃ তাহার চিহ্ন 
কহিতেছি। 

শরীরস্থ জলরূপ ধাতু" উক্ত কারণ বশতঃ বিকৃত 
হইয় অর্থ/ৎ উত্তপ্ত হইয়া নাভিদেশস্থিত অগ্নিকে অর্থাঞ 
পট্পটা আকার স্থান হইতে চ্যুত অল্লরূপ জলকে 
নিস্তেজ করিয়া মল মুত্রের সহিত মিলিত হইয়াঁই অতি- 
শয় বলবাঁন হত অপান বায়ু কর্তৃক অধংস্থ।নে অর্থাৎ 

গুহাদেশে চালিত হইয়! গুহ স্থান হইতে বাহিরে অত্যন্তই 
সরে অর্থাৎ নিঃস্থত হয়, উহাঁকেই অতিসার ব্যাধি কছে। 

এই ব্যাধি অত্যস্ত ভয়ানক অথাৎ ছুঃসাধ্য। 

এক এক দোষ হেতু অর্থাৎ বায় হেতু, পিত্ত হেতু, 
কফ হেতু ও সর্বদোষ হেতু অর্থাৎ সান্নিপাত হেতু কথিত 

হয়, শোক হেতু ভিন্ন রূপে কথিত হয়, আম হেতু ছয়ের 

পুরণে কখিত হুয়। 



অশমূর্ধেদ সার সংগ্রহম্। 

কৌন কোন চিকিৎসকের! এই ব্যাঁধিকে এক প্রকার 
কহেন না অর্থাৎ অনেক প্রকার কহেন। | 

কাশীরাজ নামক টবদ্য অর্থাছু ধন্বন্তরি, এ ব্যাধিকে 
ন।না প্রকার কহেন না অর্থাৎ এক প্রকাঁরই কহেন, কেন 

নদ মেই পীড়িত বাক্তির অর্থাৎ অতিসারি রোগির 
সময়ে সময়ে দোষাবস্কাই অর্থাৎ বাষাদির অবস্থাই এক 

প্রকার ছয় না অর্থ নন! প্রকার হয়। ১ 

বারু জন্য অতিসাঁরের পুর্ব চিহ্ন । 

হৃন্নাভি পীয়ুদর কুক্ষি তোঁদগাত্রাব- 
সাঁদীনিল সন্নিরোধাঃ। বিট্সঙ্গআতখ্মান- 
মথাবিপাঁকো ভবিষ্যত ্তপ্য পুরঃসরাণি ॥ ২ 

অগ্রে পরিপাক ভাল হয় ন] অর্থাৎ ভুক্ত অন্নীদি জীর্ণ 
হয় না। পরে হৃদয় স্থান, গুহ্যদেশের মধ্যস্থাঁন ও উদর এই 
সকল স্থানে বন্টির আঘাতের ন্যায়' পীড়া উপস্থিত 

হয়, পর্ধবাঙ্গে অবসন্নতা অর্থা্থ কার্ধযকরণে মনের অপ্রব্ত্তি 
ভাব শরীরম্থ বায়ুর সম্যক রূপে শরীরে গমনাভাব বিষ্ঠার 

নিঃক্যতি না হওয়াতে উদরের আ'গ্ম(ন অর্থাৎ পেট 

ফাঁপে। বায়ু জন্য ভাবি অতিসারের পুর্ব চিহ' সকল 

কহছিলাম। ২. 

জাত বায়ু জন্য অতিস।রের চিহ্ন । 

শুলাবিষ্ঃ সক্ত মুত্রোন্্কুজো অরস্তা- 
পানঃ সন্নকট্যুরজঙ্ঘঃ ৷ বর্চে মুক্চ-- 



আুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। হ 

ত্যল্পমল্সৎ মফেনৎ রুক্ষ শ্যাবংসাঁনিলৎ 
মারুতেন ॥ ৩ 

শুল বিদ্বের ন্যায় বেদন| হয়, সুত্র নিঃসৃত হয় না, 

আত ডাকে অর্থাৎ শব্দ করে, গুহ্য দেশের ক্রিয়া করণে 

শক্তি থাকে না, কটিদেশ ও উরুদেশ জজ্ঘাঁতে বল হানি 
হয়, যোগী এতাদুশ লক্ষণাক্রান্ত' হুইয়া ফেনার সহিত 

চিক্কণতা রহিত হরিদ্রা! কৃষ্ণেতে মিলিত বর্ণ অপাঁন বায়ু 
যুক্ত মলকে অন্পে অল্পে ত্যাগ করে। ৩ 

পিস্তাতিসারের লক্ষণ । 

ছূন্ধ্যষতৎ বেগবন্মাংসতোয় প্রখ্যৎ 
ভিন্নৎ স্থিন্নদেহোঁতিতীক্ষৎ। পিতা 

পীতৎ নীলমালেহিতম্বাভৃষ্তামুচ্ছ4 
দাহ পাঁকজ্বরার্তঃ || ৪ 

রোগী ঘর্মাস্ত কলেঘর হইয়া দুর্গন্ধ, উষ্ণ বেগ যুক্ত 
ধৌত মাংস জলের ন্যায় নীলবর্ণ, পীতবর্ণ ও ঈষত্রক্তবর্ণ 
অতিবেগে জলেতে গোলিত মলকে ত্যাগ করে, তৃষ্ণ 

মুচ্ছণ ও দাহ পকবণ্ড পীড়া জ্বর, ইহাতে রোগী পীড়িত 
হয় অর্থাৎ ক্লেশবুক্ত হয়। ৪ 

ক্লত্স জন্য অতিসারের লক্ষণ। 

তন্দ্রা নিদ্র। গৌরবোৎ্ ক্লেশসাদী বেগা- 
শঙ্কীস্থষ্টবিট্কোপিভূয়ঃ। শুক্লৎ সান্দ্রৎ 



৬ আযুর্ধেদ সারসংগ্রহম্। 

শ্লেক্ষণ। শ্লেক্সযুক্তৎ ভক্তদ্বেষী নিস্বনং 
হৃষ্টরোম। ॥ ৫ 

তন্দ্রা, অর্থাৎ অন্ধ মুত্রিত নয়ন, নিদ্রা, বাঁহ্যেজ্জিয় 

কর্ম নিবৃদ্তিঃ অঙ্গের তার হওয়!, উপস্থিত বনন, ষাহাকে 
গ[-বমি-বমি কহে, এই কয়েক কারণ বশতঃ রোগী অবসন্ন 

হয়, রোগী ঘন, শ্বেতবর্ণও শ্লরেম্সাযৃক্ত মলকে নিঃশক্কে' 

ত্যাগ করিয়াও মলের বেগ পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা কবে অর্থাছ 

হহ্যের বহির্দেশে মল বুৰি পতিত হইয়াছে, ইহাই 
আশঙ্কা করে। এ বোগীর রোম সকল খাঁড়। হইয়া উচ্চে 

এবং 'অন্নের উপর দ্বেষ হয় অর্থাৎ ভোজনীয় দ্রব্যে 
স্পৃহী খাকে না । € 

সনিপাঁত জন্য অতিমারের লক্ষণ । 

তন্দ্রাযুক্তে। মোহসাঁদাস্য শোষী বর্চঃ- 

কুর্ধ্যানৈকবর্ণৎ তৃষ্ণার্ত; । সর্ো- 
সূতঃ সর্ধলিঙ্গোপপত্তিঃ কুচ্ছ-শ্চায়ং 
বালরুদ্ধেহসাধ্যঃ | ৬ 

তক্দ্রাঃ নয়ন অদ্রএরিতাঁবস্থায় সর্বদা থাকে, অজ্ঞান 
অর্থাু কোন কথা ভিজ্ঞাসা করিলে উত্তর প্রদান 

করে ন1 এবং বুঝিতে পাঁরে না, শরীরে সর্কঝাদ1 অব- 

অগ্নতা থাকে, মুখদেছে ও জিহ্ব'য় জলরচিত হওয়াতে 

সর্বদা শুক্কত। ভব "1, এই রোগী জল পিপ(সাতে, 



আমুর্ষেদ সারসংগ্রহম্ । ৭ 

'ষবৃতর হয় ও নানাবর্ণ অর্থা কখন পীতবর্ণ কখন 
শ্কেতবর্ণ কখন রক্তবর্ণ কখন কৃষ্ণবর্ণ কখন বা মিশ্র- 
বর্ণ মল পরিতাঁগ করে। বাতাদিত্রয় মিলিত হইয়া কারণ 
হওয়াতে বাতাদিত্রয়ের চিহ্ন সকল মধ্যে মধ্যে প্রকাশ 

হয়। এই রোগটী বালক বা বৃদ্ধ নরেতে উত্পন্ন হইলে 
কষ্টেতে নাশ পায়, ইহার তাঁৎপর্য্য এই যে, এই রোগ 
বালক বা বুদ্ধ বাক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্রায়ই 

ধিনাশ করিয়া থাঁকে। ৬ 

শোঁকোপন্ন অতিসারের লক্ষণ । 

তক্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোহল্লাশনস্য 
বাম্পোবেগঃ পক্তিমাবিশ্য জস্তো2ঃ। 

কোষ্ঠং গত্ব! ক্ষোভয়ন্ চাস্যরক্তং 
তচ্চাঁধস্তা কাঁকনন্তী প্রকাশহ ॥ 
বঙ্চোমিশ্রৎ নিঃপুরীষংসগন্ধৎ নির্গন্ধৎ 

বা সার্ধ্যতে তেন কোষ্ঠাৎু।। শোকোঁৎ- 
পন্নো দুশ্চিকি্সোতিমাত্রৎ রোগো 

বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষপ্রদিষ্টঃ ॥ ৭ 

মৃত ব্যক্তির শোকদ্যোতক শারীরিক সুশীলার্দি 

ভাঁব দ্বারা শোচনকারী অর্থাৎ বিলাঁপকারী মানবের 
বাস্পবেগ অর্থাৎ শোক জন্য উল্মা প্রাণীর উদরেতে 

এবং পচন স্থানে অর্থাৎ অগ্নির অগ্তরধারে প্রবেশ করত্ত: 



৮ আয়ুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। 

রক্তকে চঞ্চল করে অর্থাৎ বিকৃত করে । সেই হেতু কোঠ 
হুইতে অর্থাৎ পক্কাশয় হইতে কুঁচের ন্যায় দীপামান 
বিষ্ঠার সহিত যিশ্রত বা বিষ্ঠা রহিত গন্ধ যুক্ত অথবা 

গন্ধ রহিত গুহ্ৃদেশ হইতে অতিনরণ করে, টবদ্য 
মহাশয়ের এই শোঁকোত্পন্ন অতিসার রোগকে কষ্ট 
দায়ক এবৎ কষ্টেতে আরোগ্য কর! যাঁয়, ইহা কহেন। ৭. 

আমাতীসারের লক্ষণ । 

আমাজীর্ণেঃ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ কোষ্ঠং 
দোঁষ!ঃ সম্প্রছুষ্টাঃ সভক্তৎ | নাঁনাবর্ণং 
নৈকশঃ সারয়ন্তি কৃচ্ছজ্জন্তোঃ বষ্ঠ- 
মেনং বদন্তি ॥ ৮ 

আম ধাতুতে অজীর্ণাবস্থ! হেতু দৃধিত বাঁতাদি সকল- 
চলিত হুইয়া ভুক্তের সহিত উদরকে বিকৃত করত অর্থাৎ 
অতান্ত চ1ঞ্চল্য ভাব প্রাপ্ত করত কষ্টেতে নানাবর্ণ অনেক 
বার অভিসার করায় । প্রাণীর এই অভিসারকে ষষ্ঠ 
সংখ্যক কহে । ৮ 

অপন্ক মলের লক্ষণ । 

₹স্ষ্ট মেভিদের্ণষৈস্ত ন্যস্তমপ্ন_বসী- 
দ্রতি পুরীষং ভূশ হুর্গন্ধং বিচ্ছিন্ন 
চাঁমসংজ্ঞিতহ ॥ ৯ 



আয়ুর্ষেদ সারসংপ্রহম্। নন 

দুষ্ট বাঁতাদি- কর্তৃক মিলিত অত্যান্ত ছুর্গন্ধ ছিন্ন ভিন্ন 
অর্গীৎ বেছড়া বেছড়! এবং জলে পতিত হুইলে মগ্ন 

হইয়। থাকে, এই পুবীষকে শান্্রকারকেরা আমসহঙ্ঞ. 

অর্থাৎ অপক্ক কহিয়া থ।কেন। ৯ 

পন্ক মলের লক্ষণ । 

এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য 
বৈ॥ লাঘবঞ্চ শরীরস্য তস্য পক 
বিনির্দিশেত ॥ ১০ 

যে মলের উক্ত চিহ্ন সকল বিপরীত হইবে অর্থাৎ 
দুষ্ট বাতাদি কর্তৃক মিলিত হইবে না, অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইবে 

ন।, ছিন্ন ভিন্ন হইবে না অর্থাছু বেছড়া বেছড়1 হইবে না 

এবং জলে পতিত হইলে মগ্ন হইয়! থাকে ন! অর্থাছ 

জলে ভাসে, অতিমারি রোগীব্ শরীরের লাঘব হয় অর্থাু 

হাল্ক! হয়, তাহার পুরীষকে অর্থাৎ মলকে শাঁজ্্রকাঁর- 
কের! পক বপিয়া নির্দেশ করেন অর্থাৎ ইহাকেই পক্ষ 

বলেন । ১০ 

অসাধ্য অতিসারের লক্ষণ । 

সর্পির্মেদে।বেসবারাম্ব তৈল মাঁজং 
্টীরৎ ক্ষৌউ্রূপৎজ্রবেদ্বা। মঞ্জিষ্ঠীভৎ 

মন্ত্র লুঙ্গৌপমংবা' বিশ্রৎ শীত প্রেত 

গন্ধ্যঞ্জনাঁভৎ ॥, রাঁজীমদ্ধ/ চক্দ্রকৈঃ 



১5 আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্ । 

সম্ততৎ বা পুয়প্রখ্যৎ কর্দমাভৎ 
তথোঞ্হ? হন্যাদেতদ্যৎ প্রতীপৎ 

ভবেচ্চ ক্ষীণৎ হন্যুশ্চোপসর্গ!ঃ প্রভৃতাঃ॥ ১১ 

ঘ্ৃত, মেদ, ব্যগটন,জল, তৈল, ছাগডুপ্ধ, মধু ইহার ন্যাঁয় 
যদ্যপি গুহাদেশ হইতে গলিত হয় কিন্বা মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় 
অথবা দধিমগ্ডের ন্যায় কিন্বা আমগন্ধি, শীতল, শবের গন্ধ 

যুক্ত, কজ্জলের নাঁয় বর্ণ, নিরন্তর রেখাযুক্ত অথব। ময়,র 
পুচ্ছের চন্দ্র কলাপের ন্যাঁয় চন্দ্র কলাপ ঘুক্ত, পুষের ন্যায় 
অর্থ পুষের নায় ছশ্যমানণ, কাদার মত, উষ্ণ লপর্শ 

গুহাদেশ হইতে নিঃস্থত হয়, এই সকল প্রতিকুল চিহ্ন 

বলবান উপসর্গ, অর্থাৎ হিষ্কা প্রভৃতি সকল বলহীন 
মান্বকে নষ্ট করে । ১১ 

অপর অসাধ্যাতিসারের লক্ষণ । 

অসম্বংত গুদ ক্ষীণং দুরাধ্াতমুপ- 
দ্রুত । গুদে পক গতোক্মাণমতিসার 

কিণহৎ ত্যজেৎ ॥ ১২ 

যাহার গুহাদেশ আলগা হইয়াছে অর্থাৎ পর্বতের 

ঝর্ণার ন্যায় অনবরত জল নিঃসরণ করে, যাহার উদর 

বৃস্তি পর্য)স্ত আক্মাত হয় অর্থাৎ গুঁষধ দ্বার] শান্ত না হইয়া 
বরৎ ভ্রমে ক্রমে বিলক্ষণ ব্ফশত হয়, গুহাদেশ পকৃত্রণের 

ন্যায় বেদনাধুক্ত অথচ উষ্ণত। রহিত অর্থাৎ স্পর্শ শীতল 



আয়ুর্ষেদ সারসংগ্রহ্ম্। ১১ 

স্ব রোগীর এই সকল লক্ষণ হয় এবং নিজে অত্যন্ত ভুর্বল 
অথচ হিক্কা শ্বাস, পিপাসা, দাহ ও তন্দ্রা প্রভৃতি যুক্ত, 
এঁতাদ্বশ রোগীকে চিকিৎসক সকলে পরিত্যাগ করেন । ১২ 

অতিসারের নান! কারণ কথন । 

শরীরিণ। মতীসারঃ সম্তুঁতো যেন কেন- 
চিৎ। দোঁষাণাঁমেবলিঙ্গানি কদাচিন্নীতি 

বর্ততে ॥ শ্েহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত বহু শুল 
প্রবাহিকঃ। বিসুচিক! নিমিত্তস্ত চান্যো 
জীর্ণ নিমিতজঃ॥ বিষার্শঃ ক্রিমি সম্ভুতো। 
যথাম্বং দোষ লক্ষণঃ ॥ আম পঞ্ধ ক্রমং 

হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়ায়তঃ । অতঃ 

সর্বাতিসারাস্তজ্ঞেয়াঃ পক্কাম লক্ষণৈঃ ॥ ১৩ 
দেহধারিদিগের অতিসাঁর ষে কোন কারণ বশত 

উৎপন্র হয়, কিন্তু ধাতাদির টিষ্টু সকলকে কখন লঙ্ঘন 
করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই অতিসারের কারণ 
অতিসার জন্মাইবার সমকালীনই বাতাদিকে দুষিত করে 
অর্থাৎ বিকৃত করে। ঘৃতাদির অজীর্দ জন্য অতিসার 

উত্ুপন্ন হইলে অতিশয় শুলবিদ্ধের ন্যায় পীড়া এৰং অত্যন্ত 

প্রবাহিকা হয় অর্থাৎ সর্বদ গুহ্যাদেশে কেৌঁৎ দিতে মনের 

প্রবৃত্তি হয় । বিষ জন্য,অর্শরোগ জন্য ও ভ্রিমি জন্য অতি- 

সার হইলে বিষের, অর্শের ও ব্রিমির চিন প্রকাঁশ করে 



১২ আয়ুর্বেদ সারসং গ্রহম্। 

অর্থাৎ যে যে বিষ,যে যে অর্শরোগ ও যে যে ক্রিমি রোঁণ। 
ঘে দোষকে দুষ্য করে তাহারই লক্ষণ সপম্টরূপে লক্ষ্য 

হয়। যে হেতু 'অতিসার রোগেতে আম পক্কের ভ্রম 

অর্থাৎ ভেদ পরিত্যাগ করিয়! অন্য ক্রিয়া নাই, তজ্জন্য 

সকল অতিসাঁরেতেই আম অর্থাৎ অপন্ক পন্ক অর্থাঞ 

পরিপাকাবস্থণ প্রাপ্ত এই ডুইটীকে বিশেষরূপে জাঁনিবে ।১৩ 

অতিসার চিকিৎসার ক্রুম। 

তত্র লঙ্ঘনমেবাদৌ পুর্ব বুপেষু 

দেহিনীং । ততঃ পাঁচন সংযুক্তৎ যবা- 

গবাদি ক্রমৌহিতঃ ॥ অথব1 বাঁময়িত্বা়ু 
শুলাধাননিপীড়িতং।পিপ্পলী সৈঙ্গবা 
ভোতভির্লজ্ঘনাদ্যৈক্ুপাচরে্॥ কার্ধ্যঞ্চ 
বমনন্যান্তে প্রায়শেো। লঘু ভোজনং ॥ 

খড়যুষ যবাগুষু পিপ্পল্যাদ্যেব যোজ- 
য়ে ॥ অনেনবিধিনী চামং যস্যবৈ নোপ- 
শাম্যতি । হরিদ্রোদি বচাদিম্বা পিবে 
প্রাতঃ সমানবঃ ॥ আমাতিসারিণাং 
কার্য্যৎ নাদে সংগ্রহুণং নৃণাং ॥ তেষা 
দৌষা বিবদ্ধাঃ প্রাগ্জনয়ন্ত্যাময়ানিমান্ 

প্লীহ পাণ্ডাময়ানাহমেহ কুষ্ঠোদরম্তরান্ 



আয়ুর্বেদ সাঁরসং গ্রহম্। ১৩ 

শোথ গুল্গ্রহণ্যর্শঃ শুলালমক হৃদ 

গ্রহান্ ॥ ১৪ 

মাঁনবদিশের অতিসাঁর রোগের অব্যক্ত লক্ষণ হইলে 

অগ্রেতে লঙ্ঘন কবাইবে অর্থাৎ উপবাঁদ করাইবে। 

অনস্তর পাচন সংযুক্ত যবের মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে, এই 

ক্রমই অর্থাৎ এই নিয়মই হছিতকর অর্থাৎ মঙ্গল জনক 

কিম্বা শুল আধ্মমনেতে পীড়িত ব্াক্তিকে অশ্সে বমন করা- 

ইয়া লঙ্ঘন করাইবে পরে পিপুল টসন্ধবের ক্কাথের 

সহিত যবাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে । বমনের অস্ভেতে 

প্রায়ই লগ্থু অর্থাৎ অণ্প সময় পাকি ড্রবা পথ্য দ্রিবে। 
খড়ঘুষেতে যবাগু প্রভূতিতে পিপ্পল্যার্দি পাচন যোগ 
করিয়া পথা দিবে । এই ক্রিয়। করিলে যাহার আম 

পরিপাক না পায় সেই ব্যক্তি হরিদ্র্দি পাচন বা যবাঁদি 

পাঁচন প্রাতগ্কালে পান করিবে । আমাতিসারিদিগের 

অগ্রেতে সংগ্রহ করিবেক না অর্থাছু নল নিঃসরণের 

রোধ কারক ওঁষধি দিৰে না, কেন না সংগ্রহ কারক ওঁষধি 
প্রদানে রোগীদিগের বাতাদি প্রভৃতি সকল, বিশেষরূপে 

উদরে বদ্ধ হইয়! প্লীহ/ পাগুরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ। মেহ, কুষ্ঠ, 
উদর, জ্বর, শোঁথ, গুল্ম গ্রহণী, অর্শ, শুল” অলল, হুদগ্রহ,, 

এই সকল রোগ উৎ্পাঁদন করে। 9৪ 

পিপ্পলাদি পাচন । 

পিপৃ্পলী পিপ্পলীমুল চব্য চিত্রক 
এ 



১৪ আয়ুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। 

শৃঈ্গবের মরিচ হস্তিপিপ্পলী হরেণু- 
কৈলাজমোদেন্দ্রযব, পাঠা জীরক 
শর্ষপ মহানিম্বকল হিচ্কু ভারী মধুরস! 
তিবিষ। বচ1 বিড়ঙ্গানি কটুরোহিণা 

চেতি। 

পিপ্পল্যাদি কফ হরঃ প্রতিশ্যাঁয়ানিলা 
রুচীঃ্ ॥ নিহন্যাদ্দীপনো গুল্ম শুলস্ক 
শ্চাম পাচনঃ ॥ ১৫ 

পিপুল, পিপুল সুল, চই, এরপু মুল, আদা, মরিচ, 
গজপিপুল, রেণুক নামক গন্ধ দ্রব্য, এলাইচ, ইঞ্দ্ীষব, 
আঁকনাদি, জীরা, শরিষা, মহাঁনিমফল, হিঙ্, বামুনহাটী, 
মূর্বালতা, আতইচ, বচ, বিডক্গ ও কটুকী। 

পিপ্পল্যাদি পাঁচন কফ নষ্ট করে, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ 

মুখ, নাসিক1 ও নয়ন হইতে জল পিঃনরণ, বায়ু, অফ্লুচি, 
গুল ও শৃল নষ্ট করে, আগকে পর্ধিপাক করে এবং অগ্মি- 
দীপ্তি কারক । ১৫ 

বচাদি পাচন। 

বচা মুস্ত।তিবিষাভয়! ভদ্রদারুণি নাঁগ- 

কেশরঞ্চেতি ॥ ১৬ 

বচ, মুখ, আতইচ, হরীতফী, দেবদার-ছাল, নাগে- 
স্বর পুল । ১৬ 



আমুর্ষেদ সারলতগ্রহম্। 5৫ 

হরিদ্রাদি পাচন। 

হরিদ্রো৷ দারুহরিদ্রা কলসী কুটজ 
বীজানি মধুকঞ্চেতি ॥ ১৭ 

হরিদ্রা, দ্ারু হরিদ্রা, রম্তাশীক, ইন্দ্রঘব ও টজ্যঞ্তমধু। ১৭ 

এতে বচ। হরিদ্রাচ গণে শুন্য বিশো! 

ধনৌ। আমাতীসার শমনৌ বিশেষা- 

দোষপাচনৌ ॥ ১৮ 

এই বচ হরিদ্বাদ্িগণ স্তনজত রোগকে এবং স্তনজাঁত 

দুধকে শোধন করে এবৎ আম জন্য অতিসারকে নষ্ট করে, 

বিশেষরূপে বাঁতাদি দোষকে নষ্ট করে অর্থাঙড বাতাঁদিকে 

সহজাবস্থাতে প্রাপ্তি করায় | ১৮ 

সর্ব পাঁচনের নিয়ম । 

তোলক দ্বয়মেবঞ্চ সংখুহ্ ক্কাথ্যমেবচ ॥ 
দত্বাতু ষোড়শ জল গ্রাহ্থৎ পাদাঁব- 

শেষিতং || অগ্নিন! কাষ্ঠ জাতেন করী- 
যেণ তথা! পুনঃ । অলাত সম্ভবেনাপি 

সম্পাচ্যং স্ছিরবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৯ 

কাষ্ঠজাঁত বন বা গ্রাম সম্ভব খুটে হইতে জাত 
অথব] কয়ল। হইতে উদ্ভূত অগ্নিতে স্থ।লী স্থাপন করিয়! 

উকাতে ক্কাথা দ্রব্য ছুই তোল। দিবে, জল তাহাতে ষোল 



১৬ আয়ুর্ধেদ সারসংগ্রহ্ম্। 

গুণ দিবে পরে ম্বাপ দিষা যখন পাদাবশেষ থাকিবে 

তখন হাড়ী নাইয়া শীতল হইলে ছকিয়। লইবে পরে 

কাচ পাত্রে ব। প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া! রোগীকে ছুইবারে 

বা চারিবারে অব) আাটবাঁরে পান করাইবে | ১৯ 

মাত্রার বিধি কথন। 

বয়স্থানাং নরানাঞ্চ যুবতীনাঁৎ তথৈ- 
বচ। বালানাং বুদ্ধ ভীরূণাং কৃশানাঞ্চ 

তখৈবচ || মাত্রা প্রযোজ্য বিধিবৎ 
সমীক্ষ্যচ বলাবলহ। সমস্ত ধাতু দো- 

বাঁণাং নাঁড়ীনাঞ্চ তখৈবচ ॥ এতদদ্ছি 
মতাকাধ্যৎ নোচেদ্রোগী বিনশ্যতি | 

পুর্ণাগ্রি বলবীধ্যস্য মাত্রা পুর্ণ! বিধী- 
য়তে ॥ মধ্যমে মধ্যম! মাত্রা হীনে হীনা 

মতাবুধৈঃ। কিমেবং কথ্যতে বৎস 
মাত্রৈব প্রাণ দায়িনী ॥ মাত্রাজ্ঞান- 
বিহীনো যঃ স এব প্রাণ নাঁশিক || ২০ 

বয়স্থ মানব, যুবতী নারী, বালক, বৃদ্ধ, ভীত ব্যক্তি 
দুর্বল ব্যক্তি ইহাদিগের রস রক্তাদি ধাতু সকলের এবং 
বাতাদির ও নাড়ীদিগের বল বিলক্ষণ রূপে অবগত 

হয়! পাঁচনের বা ওষধের মাত্রা প্রয়োগ করিবেক 

বুদ্ধিমান বাক্িরই এই কর্ম্ঘটী অবশ্য কর্তবা, তাহ। ম! 



আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্ | ১৭ 

'করিলে রোগী বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। যাহার শরীরেতে 
অগ্নি বল বীর্য পরিপুর্ণ আছে তাহার প্রতি পুর্ণমাত্র 
প্রয়োগ করিবে । যাহাতে মধ্যম অগ্নি বল বীর্য আছে 

তাহার প্রতি মধাম মাত্রা এ্রয়োগ করিবে । যাহাতে 

অগ্নি বলবীর্ঘ্য হীন হইয়াছে অর্থাৎ অত্যান্ত কম হই- 
যাছে, ভাহার প্রতি পাঁচনের বা ওষধের মাত্রা অতাস্ত 

হীন করিয়া প্রয়োগ করিবে, ইহা পণ্ডিত মহাশয়ের! 
কহেন। হে বস ! তোমাকে আমি কি আর বেসি কহিব, 

মাত্রাই জীবের প্রাণ দান করে মাত্রাজ্ঞান রহিত ষে 

ব্যক্তি হন, তিনিই প্রাণের নাশকর্তী হয়েন। ২০ 

প্রকারান্তরে অতিসারের লক্ষণ ও প্রতীকার । 

সশৃূলৎ বহুশঃ কচ্ছণদ্বিবন্ধং যোতি- 
সার্য্যতে | দোঁষান্ সন্গিচিতান্ বাথ 

পথ্যাভিঃ সংপ্রবর্তয়েৎ ॥ ২১ 
যে ব্যক্তি শুলের সহিত অর্থাৎ পেট বেদনার সহিত 

কষ্টেতে অনেকবার বিবন্ধ অর্থাৎ অপ্প অপ্প ভাষাতে 
একুটু একুটু অতিসার করে অত্যন্ত বন্ধ বাতাদিকে হরিতকী 
সমুহ দ্বার প্রবর্ত করাইবে অর্থাৎ বহিষ্কার করাইবে। ২১ 

প্রকারান্তরে অতিনার লক্ষণ ও প্রতীকার। 

যোতি ভ্রবং প্রভৃতঞ্চ পুরীষমতি 

সাধ্যতে | তস্যাদৌ। বমনং কুর্ষ্যাৎ 
পশ্চলঙ্ঘন পাচনং || ২২ 



১৮ আযমুর্বেদ সারসংগ্রহম্। 

যেব্যক্তি অধিক পরিমাণে অতি তরল মল অতিসাঁর 

করে অর্থাৎ জলব€ মল ত্যাগ করে তাহাকে অগ্রে বমন 
দ্রব্য দ্বার| বমন করাইবে পরে লঙ্ঘন দিয়া পাচন 

দিবে | ২২ 

প্রক।রাস্তরে অতিসাঁর কথন ও প্রতীকার । 

স্তোকং স্তৌকং বিবন্ধম্বা সশুলৎ 

যোতিসার্য্যতে। অভয় পিপ্পলীকন্তেঃ 
স্বখোফ্স্তৎ বিরেচয়েৎ || ২৩ 

যে ব্ক্তি শুলের সহিত বদ্ধ মলকে অপ্প অণ্প 'অভি- 

সাঁর করে হরীতকী পিপুলের কল্ষ অর্থাৎ হরীতকী পিপুল 

শিলাতে বাটিয়! কাদা মত করা! উহ! অ্প উষ্ণ করিয়। 
তদ্বারা রোগীকে বিরেচন করাইবে। ২৩ 

অতিসার নাশক যোগ কথন। 

আমেচ লঙ্ঘন শম্তমাদৌ পাচন- 

মেববা। যোগাশ্চাত্র প্রবক্ষ্যন্তে ত্বা- 

মাঁতীসারনাঁশনাঃ || দেবদাঁরু বচামুস্ত 

নাগরাতি বিষাভয়াঁঃ। কলিঙ্গাতি বিষা- 

হিঙ্থ সৌবর্চল বচাভয়াঃ।॥ অভয়া- 
ধান্যকং মুস্তং বাঁলকং বিলুমেবচ। 
মস্ত পর্পটকৎ শুগ্ঠী বচাঁচাতি 
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বিষাভয়াঁঃ || অভয়াচাতিবিষাহিঙ্কু 
বচাঁসৌবর্চলৎ তথা। চিত্রক পিপ্পলী 
মূলং বচাঁকটুকরোহিণী ॥ পাঠাবৎসক 
বীজানি হরীতকী মহৌষধ । মুর্ববানিদ্দ- 
হনী পাঠাত্রযষণৎ গজপিপ্লী ॥ সিদ্ধা- 
ক] ভদ্রেদারু শতাহ্বা কটুরোহিণী । 
এলাসাঁবরকৎ কুষ্ঠং হরিদ্রে কৌটজাঁব- 
বাঁঃ।। মেবশুঙ্গী ত্বগেলেচ কৃমিদ্্ৎ বৃক্ষ- 
কাণিচ | বুক্ষাদনী বীরতরু বৃহত্যোছে 
সহে তথা ॥। এরগুত্বকৃচ তৈন্দুকী দাঁ- 
ডিমী কৌটজী শমী । পাঠা তেজোঁবতী 
মুস্তৎ পিপ্পলী কৌটজং ফলৎ ॥ পটো'ল 
দীপ্যকোবিল্ৎ হরিছেে দেবাদারুচ। 
বিড়ঙ্গ মভয়া পাঠাশুঙ্গবেরৎ ঘনহ বচা | 
বচাঁবৎসকবীজানি সৈন্ধবৎ কটুরো- 
হিণী। হিঙ্কুবসক বীজাঁনি বচাঁবিলুৎ 
শলাটুচ ॥ নাগরাতি বিষামুস্ত পিপ্প- 
ল্যো বাৎসকহং ফলৎ ॥॥ মহৌষধং গ্রতি- 
বিষা মুস্তং চেত্যামপাচনাঃ॥ প্রযোজ্যাঃ 

বিংশতিরধোগাঃ শ্লোকার্ধ বিহিতাস্ত্িমে। 
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ধান্যাক্োষ্থান্ুমদ্যানাীৎ পিবেদন্যত- 

মেন বা।। নিঃকাথ্যান বাঁপিবেদেষাঁৎ 

সখোষ্াান্ সাঁন্সাধিতাঁন্। নিখিলে- 

নোপদিক্টোয়ৎ বিধিরামে।পশান্তয়ে || ২৪ 

অন্ধ শ্লোকেতে পান কথন। 

অতিসাঁরের অপক্কাবস্থাতে জগ্রেতে লজ্ঘনই প্রশস্ত 

অর্থাৎ শরীর স্থখকারক অপব1 পাঁচন পান করাইবে। 

তজ্জনা আমাতিসার নাশক যোগ সকল বিশেষরূপে 

কহিব। 

১ যোগ কথনের ভাষা । 

দেবদারুর ছাঁল, বচ, মুখা, শুঠ, আতইচ, হরিতকী 

এই ছয়খানি দ্রব্য এত্যেকে 1/২ পাচ আন! ছুই রতি 

মোট পরিমাণে দুই তোল! লইয়া জল অগ্ধ সের দ্রিবে 
অর্থ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাকে তিন ঘণ্টা 

অন্তরে কাজির সহিত বা উষ্ণ ভ্রলের সহিত অথব1 মদের 
সহিত পাঁন করিলে আমাতিসার নাশ পাঁয়। 

২ প্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষা! । 

ইন্দ্রধব, আতইচ, হিউ, সাজিক্ষার, বচ, হরীতকী 
বীজ ফেলিয়া লইবে এই ছয়খাঁনি দ্রব্য মিলিতে দুই 
তোলা পরিমাণে লইবে ইহার প্রত্যেকের পরিমাণ পাঁচ 

আন! ছুই রতি মাত্র এ ছয়খানি দ্রবা অন্থ মের জল দিয়া 



আরুব্রেদ নাকজংগ্রহম্। ২১ 

ইাড়ীতে সিদ্ধ করিবে যখন অগ্দধপোয়! থাকিবে তখন 

নামাইয়া তিন ঘণ্ট' তন্ত্র এক চাম্চে কাজির সহিত 

বা গরম জলের সহিত 'মপ্ব। মন্যের সহিত পান করিলে 
আমাতিসার নাশ হয়। 

৩ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

হরিতকী, ধনে, সুখ, বালা, বেলশু ৮! এই পাঁচ 

খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা ২ রভ্তি সমক্ত মিলিতে 

পরিমাণ ছুই তোলা অদ্ঘ সের জল স্াড়ীতে দিয়! উত্ত 

দ্রব্য সকল সিদ্ধ করিবে যখন উত্তম ক্কাথ নির্গত হইবে 
এবং অঞ্ধ পোৌঁয়া পরিমিত থাকিবে তঙ্কালে ইাঁড়ীকে 

নামাইয়] বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাকিয়। লইয়! পাত্রে রাখিয়া 
তিন ঘণ্টা অন্তরে কাজির সঙ্ছিত বা উষ্ণ জলের সহিত 
অথবা মদেযের সহিত এক চাম্চে পরিমাণে পান করিবে 

ইহাতে আমাতিসার নাশ হয়। 

৪ প্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

মুখা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁত, বড, আতইচ, হুরীতকী এই 
ছয়খানি দ্রব্য 1/২ পাচ আনা ছুই রতি পরিমাণে 

প্রত্যেকে লইম়। ইাড়ীতে অর্থ দের জল দিয় অন্ধ পোয়া 
থাকিতে নামাইয়া পরে শীতল হইলে প্রত্যেক অংশ 
তিন ঘণ্ট। অন্তরে উহাকে দশ তাগ করিয়া কাজির সহিন্ত 

বা উষ্ণ জলের সহিত অথব। মদোর সহিত পান করিলে 

আমাতিনার রোগ হছতে যুক্ত হুয়। 

৫ প্রকারান্তরে যোগ কথনের তাবা। 

হরীতকী, আতইচ, ছিং, বচ, সাজিক্ষার অভাবে 
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স্বচ্ছ টৈম্ধাব লবণ এই পঞ্চ দ্রব্য প্র:৩।কে ছয় আনা ছুই 
রুভ্তি করিয়া লইয়া! অগ্ধ সের জলেভে াড়ীতে পাক 

করিয়া অগ্ধ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়] উহাকে আট অংশে 
বিভক্ত করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর কাজির ব1 উষ্ণ জলের 
অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে রোগী আমাতিসার 

রোগ হইতে যুক্ত হয়। 

৬ প্রকারান্তত্বে যোগ কথনের ভাষা ॥ 

এরগু মূল, পিপ্পুলমূল, বচ ও কটুকী এই চারি ত্রব্য 
অন্ধ যুদ্রা পরিমাণে লইয়! শিলাতলে বা! লৌহ নির্পলিত 
যস্ত্ে কুটিয়া ইীড়ীতে অর্থ সের জল দিয়! বৃ বালে সিদ্ধ 
করিয়া! অগ্ পোঁয়া থাকিতে নামাইয়া! শীতল হইলে 

উহ্হাকে আট অংশ করিকস। প্রত্যেক অংশ তিন ঘণ্টা 

অস্তরে কাজির সহিত বা উ্ণ জলের সহিত অথবা মন্দের 
সহিত পান করিলে মানব, আমাতিনার হইতে যুক্ত হয়৷ 

৭ প্রকারাস্তরে যে।গ কথনের ভাষ। । 

আঁকনাদি, ইক্দ্রষব, হরীতী, শু উ এই চারি দ্রব্য অর্ধ 
মুদ্রা পরিমাণে প্রতোকে লইয়া স্কাড়ীতে অগ্কসের জলেতে 
প্রদান করিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিৰে যখন দেখিবে যে 
অগ্র পোয় মাত্র অবশিষ্ট আছে তৎ্কালে চুলাহইতে হাড়ী 
নামাইয়! বজ্র দ্বার! ছাকিয়! পাজ্রে ক্বাখিয়। উছা আট 
অংশে বিভক্ত করিবে পরে শ্রত্যেক অংশ তিন ঘন্ট! 

অন্তর কাজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথব! মদ্যের 
সহিত পান করিলে নরদেছী নিজশরীরজাত আমাশ্ডি- 

সার রোগ হইতে মুক্ত হয়। 
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৮ প্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

মুর্বণ, মুর্বাভেদ, আকনাদী, শু ৮, পিপল, মরিচ ও 
গঞজপিপুল এই সপ্ত দ্রব্য 1৩ চারি আনা তিন রতি 
গুত্যেকে লইয়। অপ্ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অদ্ধ পোয়া 

থাকিতে নাসাইয় শীতল হইলে কাঁজির সহিত বা উ্ 
জলের সঙ্িত অথব। মদোর সহিত ২ তোল ব1 ১ তোলা 

পরিমাণে তিন ঘন্টার অন্তরে পান করাঁইলে মানব 

আগাতিসার রোগ হইতে মুক্তি হয়। 

৯ প্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

শ্বেত সরিষ।, দেবদাঁরু বৃক্ষের ছাল, শুল্ক শাক, 

অভাবে গুল্ফ বীজ ও কটুকী এই চারি দ্রব্য অঞ্থ তোল। 
পরিমাণে লইয়া চুলাতে হাড়ীর মধ্যে অদ্ধ সের জলের 
সহিত স্থাপন করিয়া মৃছু জ্বালে ুসিদ্ধ করিবেক বখন 

দেখিবেক আদ্ধ পোয়া! অবশিষ্ট তৎকালে চুল! হইতে 
ইাড়ী নামাইয়] বস্ত্র খণ্ড দ্বার? ছকিয়। পাত্রাস্তরে রাখিবে 

পরে রোগীকে দুই তোল পরিমাণে বা এক তোল। 

পরিমাণে লইঞ্জা তিন ঘণ্টা অন্তরে ঝাঁজির সহিত ব। 
উষ্ত জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত্ত পান করাইলে 

রোগী আগাতিসার রোগ হইতৈ ঘুক্ত হয়। 
১৬ প্রকারাস্তরে যোগ কখনের ভাষা । 

গুজরাটী এলাইট, লোধবৃক্ষের ছাল, কুড়বৃক্ষের সূল, 
হরিজাবৃক্ষের সুল, দাঁরুহরিত্রী কাস্ট, কুড়চিবৃক্ষের মূলের 
ছাল অভাবে ধৃক্ষেরছাল শু যব এই সপ্ত দ্রব্য চারি আনা 
ভিব রতি পরিমাণে লইয়া অর্ধ সের জঁলৈর সহিত 
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ইাড়ীভে স্থাপন পুর্বক অগ্নিতে হও জ্বাঁছো স্সিদ্ধ করিয়া 

অগ্ব পোয়া! থাকিতে নামাইয়া শীতল *ইলে রোগীকে 

তিন ঘণ্টা অন্তর ছুই তোল বাঁ এক তোলা পরিমাণে 

কাজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা! মদ্যের সহিত 

পান করাইলে মানব আমাতিসার রোঁগ হইতে মুক্ত 
হুয় | 

১১ প্রকার স্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

মেঢাশিডে, দারচিনি, ছোট এলাইচ, বিড়জ ও করটি 

ধাঁছের ছাল এই পঞ্চ দ্রেব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি 

পরিমাণে লইয়া অর্থ সের জলের সহিত হাড়ীতে স্থাপনা- 

নম্তর অগ্নিভে মৃদু স্বালে শ্গুসিদ্ধ করিয়! অপ্ধ পোয়া 
থাঁকিতে নাঁমাইয়া শীতল হইলে রোম্ীকে তিন ঘন্ট'! 

অন্তর দুই তোলা বা এক তোঁল1 পরিমাণে কাজির সহিত 
বা! উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদে্যের সহিত পান করা- 

ইলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া জুস হয়। 

১২ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষ1। 

অআদ্ি বক্ষের উপরে শ্বয়ং উৎপন্ন হয় তাহাকে 

রাঁদা বক্ষ কহে এ বাঁদা, অর্জুন বৃক্ষের ছাল, কণ্টকারী, 
ব্যাকুড়, মুগানীলতঃ মাঁষানীলতা' এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে 
পাঁচ আন] ছুই রতি পরিমাণে লইয়া! জল অর্ঘ সেরের 

সহিত হ্থীড়ীতে রাখিয়া পল্পে অগ্নিতে মৃদু স্বালে সিদ্ধ 
করিয়। অগ্ পৌয়া থাকিন্ডে নামাইয়। শীতল হইলে 
রোগীকে তিন ঘণ্টা অস্তর ডু তোলা বা এক তোল 

গরিমাঁণে কাজির সহিত বা উষ্চ জলের সহিত অথবা 
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মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী শরীরো ৎপন্ন 
আম(তিসার রোগ হইতে মুক্ত হুয়। 

১৩ প্রকারাস্তরে যোগ কখনের ভাষা । 

এরও বৃক্ষের ছাল, গাব বৃক্ষের ছাল দাড়িম বৃক্ষের 

ছাল, কুরচী বৃক্ষের ছাল, শাইবাবল! বৃক্ষের ছাল এই 
পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি লইয়া! অদ্ধ সের 

জলের সহিত হাড়িতে রাখিয়! মৃদু জ্বলে অগ্রিতে পাক 

করিয়া অগ্ভ পোয়! থাকিতে নাবাইয়! শীতল হইলে তিন 

ঘণ্টা অন্তর দুই তোঁল। বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া 
রোগীকে কাজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা 

মদে/র সহিত পান করাইলে মানব, জামাতিসার রোগ 

হইতে সুস্থ হয়। 

১৪ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

আকনাদী, গজপিপুল' সুখ, পিপুল ও ইন্দ্রধৰ এই: 

পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আন] ভুই রতি পরিমাণে লইয়া 

অদ্দসের জলের. সহিত হাড়িতে রাখিয়া! অগ্নিতে পাক 

করিবে যখন অর্ঘ পোয়া থাকিবে তত্কাঁলে নাবাইয়! 
বস্ত্র খণ্ড দ্বার? ছাকিয় পাত্রান্তরে রাখিবে বখন শীতল 

হইবে তঙ্কালে উচ্ছা ছুই তোলা বখ এক তোল পরি- 

মাণে লইয়া তিন ঘণ্ট। অন্তর রোগীকে কাজির সহিত” 

বা উষ্ণ জলের সহিত অথব1 মদ্োর সহিত পান করাইলে 

রোগী আমাতিমার রোগ হইতে সুস্থ হয়। 

১৫ গ্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

পটোলফল, বানী, বেলশু ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও 
৬ 
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দেবদারু বৃক্ষের ছাল এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আন! 
দুই রতি লইয়া অদ্র ঘের জলের সহিত হাড়িতে রাখিয়া 
অগ্নিতে হৃৃজ্বালে পাক করিয়া অর পোয়া থাকিতে 

মাঁবাইয়! বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাকিয়! পাত্রাস্তরে রাখিয়! 
শীতল হইলে রোগীকে তিন ঘন্টা অন্তর দুই তোল! বা 
এক তোল! পরিমাণে কাজির সহিত ব। উষ্ণ জলের সহিত 
অব মদোর সহিত পান করাইলে রোগী কথিত রোগ 
হইতে সুস্থ অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করে। 

১৬ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

বিডঙ্গ' হরিতকী, আকনাদী, আদা, সুখ ও বচ এই 

ছয় দ্রব্য এত্যেকে পাঁচ আন। দুই রতি পরিমাণে লইয়া 

অর্ঘ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অদ্্ঘ পোয়া 
থাকিতে নাবাইয়1 বস্ত্র বাব! ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া 

দুই তোলা বা এক তোল! পরিমাণে ,লইয়! রোগীকে 
তিন ঘণ্টা অস্তর কাজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত 

অথবা মদোর সহিত পান করাইলে রোগী আমাতিসার 

রোগ হইতে মুক্ত হয়। 

৬৭ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

বচ, ইন্দ্রযব, সৈদ্ধবলবণ ও কইটুককী এই চারি দ্রেব্য অর 
তোলা পরিমাণে লইয়া অদ্ধসের জলের সহিত পাক 
করিয়া অর্থ পোয়া থাকিতে নাবাইয় বস্ত্র ছারা ছাকিয়া 

পাত্রান্তরে রাখিবে পরে তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে 
দুই তোলা বা! এক তোল। পরিম(থে লইয়া কাজির সহিত 
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ৰ1 উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে 
রোগী আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় । 
* ১৮ প্রকারান্তরে ষোগ কথনের ভাষা । 

হি, ইন্দ্রযব, বচ ও কাচাবেল এই চারি দ্রব্য অগ্জ্জ 
তোলা পরিমাণে প্রতোকে লইয়া অদ্ধসের জলেতে 

সিদ্ধ করিয়া! অদ্রপেণয়া থাকিতে নাবাইয়া বস্ত্র ঘ্বারা 

ছাকিয়া পাত্রাস্তরে রাখিবে যখন শীতল হইবে তৎ- 
কালে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোল] বা এক 
তোলা পরিমাণে লইয়া কাজির মহিত বা] উঞ্জজলের 

সহিত অথবা মদ্যের সহিত পাঁন করাইলে রোগী উক্ত 
রোগ হুইতে মুক্ত হয়। 

১৯ প্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষা । 

২, আতইচ, মুখা, পিপল ও কুরচিবৃক্ষের ফল এই 

ছয় দ্রব্য পাঁচ আনা ছুই রতি পরিমাণে লইয়া অদ্ধসের 

জলে সিদ্ধ করিয়] অদ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়] ছকিয়া 
শীতল হুইলে রোগীকে তিন ঘন্টা অন্তর দুই তোলা বা 

এক তোল! পরিমাণে লইর কাজির সহিত বা উষ্ণ জলের 

সহিত অথব! মদ্যের সহিত পান করাইবে ৮০ রোগী 

এই রোগ হইতে মুক্ত হয় । 
২০ প্রকারাস্তরে যোগ কথনের ভাষ। । 

শুঁঠ, আতইচ ও মুণা এই তিন দ্রব্য প্রতোকে দশ 

আনা চারি রতি লইয়া অদ্ধসের জলে সিদ্ধা করিবে অদ্ধ 

পোয়। থাকিতে নাবাইয়া ছ'কিয়! পাত্রান্তরে রাখিয়া! শীতল 

হইলে উহ! দুই তোল বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া 
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কাজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদের সহিত 

রোগীকে তিন ঘন্ট1 অন্তর পান করাইলে মানব আমাতি- 

লার রোগ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ আরোগ্যরূপ শান্তি 

লাভ করে । ২৪ 

ইতি সুশ্রুতে | 

হরীতকীমতি বিষাঁৎ হিস্কু সৌবচ্চলং 
বচাং | পিবেৎস্থখান্বুনা জন্ত রাঁমাতি- 

সার পীড়িতঃ ॥ পটোলং দীপ্যকৎ 

বিলুৎ বচা পিপ্্পল নাঁগরং | মুস্তং 
কুষ্ঠৎ বিড়ঙ্গঞ্চ পিবেছাপিস্খান্থন! ॥ 
শু্গবেরৎ গুড়ুচীঞ্চ পিবেছুষ্ণেন 
বারিণা। লবণান্যথ পিপ্পল্যে! বিড়- 
জানি হরিতকী ॥ চিত্রকৎ শিংশপা! 
পাঁঠা শাঙ্গষট। লবণানিচ | হিঙ্কু বুক্ষক 

বীজানি লবণানিচ ভাঁগশঃ ॥॥ হন্তিদত্ত্য 

থপিপপল্যঃ কন্কাবক্ষসমৌ স্মৃতে৷ । 
বচা গুড়ুচীকাণ্ডানি যোগোয়ং পরমো- 

মতঃ || এতে হ্থখান্থনা ষোগাদেয়াঃ 

পঞ্চ সতাৎ মতাঁঃ | ২৫ 
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হরিতকী, গোময়সিদ্ধ, আতইচ, হি ও জাজিক্ষার 

অভাবে স্বচ্ছ লবণ এই সমস্ত গিলিত ষাট্সিক্কা সের হিসাবে 
সিকা ওজনে ১॥৮ ভরি লইউবে উহা! শিলাতে পিৰিয়া 

কাদার মত করিরা ২ ঘন্টা অন্তর ছয় বারেতে এক সিকি 

পরিমাণে নিম্মল জলের সহিত খাইলে আমাতিসার নাঁশ 

কয়। 

পটোলফল, বনযোয়াঁন, বেলশুা, বচঃ পিপুল, 

শু ঠ। মুথা, কুড় ও নিড়গ এই সমস্ত মিলিত দেড় তোল! 

লইয়া শিলাতলে পিষিয়া কাদার মত করিয়। ছয় ভাগ 

করিবে উহা নির্মল জলের সহিত হ ঘন্টা অন্তর ছয়বাঁৰ 

থাঁইলে আমাতিসার নাশ হয়। 

আদ গুলঞ্চেরডাঁটা, টৈন্ধব, পিপল, বিড়ঙ্গ ও 
হরিতকী এই সমন্ত দ্রব্য মিলিত দেড় তোল] লইয়। 

শিলাতলে পিষিয়! কাদার মত করিয়া! ছয় ভাগ করিবে 

পরে ২ ঘণ্ট! অস্তুর উষ্ণ জলের সহিত এক ভাগ খাইলে 

আম জন্য অতিসার নাশ হয়। 

এরওমূল, শিশুবুক্ষের ছাল, আঁকনাদী, শীর্টষ্ট নানী 

লতা, সৈন্ধব, হি ও ইক্ঘব এই সমন্ত দ্রব্য মিলিত দেড় 
ভোঁল। লইয়া! শিলাতলে পিষিয়! কাদার মত করিবে পরে 

উহাকে ছয় ভাগ করিবে অনন্তর এক ভাগ নির্খাল জল" 

স্বারা ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে আমাতিসার নাশ হয়। 
নাগদনা, পিপল, বচ ও গুলঞ্চের ভাটা! এই সমক্ত 

মিলিত দেড় তোলা লইয়া শিলাতলে উত্তমরূপে প্রিষিয়া 

কাদার মত করিয়া পরে উহাকে ছয় খণ্ড করিণে 
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উহার একভাগ নির্মাল জল দ্বারা ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে 

আমাতিসার নাশ হয়। ২৫ 

পয়স্থ্যৎকাথ্য মুস্তানাৎ বিংশতিহাত্র 

গুণাভ্ভসি। ক্ষীরাবশিষ্টৎ তণ্পীতং 

হস্ত্যামৎ শুলমেবচ ॥ নিবুতে শ্বাস 

শুলেষু যস্যন প্রগুণোনিনঃ । স্তোকং 

ক্তোকং রুজাঁমচ্চসশূলৎ যোতিসা- 
ধ্যতে।। সক্ষার লবণৈর্চুক্তৎ মন্দাগ্িঃ 
প্রপিবেৎ ঘ্বতৎ | ক্ষীর নাগর চাঙ্গেরী 
কোলদধ্যসতলীধিতং || সর্পিরচ্ছৎপি 
বেদাপি শুলাতীসারশান্তয়ে। দধা 
তৈল ঘ্বৃতৎ পঞ্ষং সয্যোষধ জাতিচি 

ভ্রকৈ্ঠ ॥ সবিলুপিপ পলীমূল দাঁড়ি- 
মৈর্বা রুগন্থিতৈঃ। নিখিল বিধি 
রুক্তোযংবাতশ্লেক্ষেপশাস্তয়ে ॥ ২৬ 

গাবী ভু্ধ এক পোয়া, মুখ! ২* ট1 ও জল /%* ভিন 
পোস্বা এই সমুদয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাত্রে রাখিয়া! পরে 

চলাতে অগ্নি প্রশ্থলিত করিয়। উহাতে ভ্রব্যবুক্ত মৃৎ্পাত্রকে 

সংস্থাপন করিয়া! গরু মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে বখন 

কাল সমুরয় অবশেয় হইয! ভুগ্ধ ষাত্র আছে তৎকালে 
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ঝটিতি পাত্র চুলা হইতে নাবাইয়া ছুগ্ধকে বস্ত্র বারা 
ছাকিয়া লইবে পরে এ এক পোয়া দুগ্ধ অর্থ ছটাক 

পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর আটবারে পাঁন করিলে আম 

এবং শুলবেদন! বিনাশ পায় । 

আম জন্য বেদন! নিবৃত্ত হইলে যাঁহার উদরস্থ বাঁয়ু, 

ত্বভাবিক গুণাঁবলম্বী না হয়। এবং পেটেতে বেদনাযুক্ত 
হুইয়! কণ্কণানি বেদন। সহিত অস্প অস্প অভিসার করে 
সেই মন্দাগ্ি ব্াক্তি, উত্তম গাবী ঘ্ভৃত ২ তোলা ঈষদুষ্জ 
করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ দুই আনা য্বক্ষার ও দুই আনা 

টসন্দব দিয়! পাঁন করিলে পেট বেদরী সহিত অতিসাঁর 

হইতে যুক্ত হয়। 
ঘুত /১ সের দুগ্ধ /১ সের শু ঠের কঙ্ক।* এক পোয়া 

আমরুলশাকের রস, কুলের ক্কাথ ও অল্লদধি সমুদয় মিলিত 

/১সের সৃতাদি সমুদয় দ্রব্য, মৃ্তপাত্রে রাখিয়! পরেডুলাতে 

অগ্নিকে ম্বালিত করিবে অনন্তর এ মৃ্্পাত্র' চুলাঁতে 
বসাইয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে যখন দেখিবে ষে 

এক সের ঘুত মাত্র আছে তৎকালে পাত্র নাঁবাইয় বস্ত্র 

খণ্ড দ্বার সাবধানে ছাঁকিয়া ঘৃত, পাত্রান্তরে রাখিবে 

এ ঘ্বৃত ২ তোল! প্রাতে এবং সায়ংকালে ২ তোল! পান 
করিলে এক দিবসে বা ছুই তিন দিবসেতে অত্যন্ত কণ-. 
কণানিযুক্ত অতিসাঁর হইতে যুক্ত হয়। 

ঘৃত /১সের, অঙ্লরসদধি //১ সের, শু ই, পিপুল, মরিচ, 

জাঁতিপুষ্প অভাবে জাতিলতা, এরগুমূল, বেলশু ঠা, 

পিপুলম্ুল, দাড়িমফলের ছাল ও কুড়বৃক্ষের মুল এই সমস্ত 



৩২ আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্। 

ভ্রবা মিলিত /৯ এক পোয়] লইয়। মৃত্পাত্রে সংস্থাপন 
করিবে পরে চুলাতে অগ্নিকে প্রজ্ঞলিত করিয়' চুলাতে 

এ মৃ্পাত্র রাখিয়া ধীরে ধীরে জ্বাল দিবে যখন দেখিবে 

দধি অবশেষ হইয়' ঘুত /১ সের মাত্র আছে তৎকাঁলে 

পাত্র নাবাইয়! বন্তর দ্বারা সাবধান গুর্র্বক ঘতকে ছাকিয়। 
পাত্রান্তরে রাখিবে পরে প্রাতঃকালে শুচি ভইয়। এর প্রস্তুত 

ঘত ২ তোল পান কবিবে এবং সায়ংকালে হু তোলা 

পান করিবে ইহাতে অত্যন্ত কণকণানিযন্ত অতিশাঁক 

নাশ হইবে এই যে সকল বিধি কহিলাম ইহাতে জাত 

শ্লেক্সা জন্য অতিসারের শান্তি হইবে। 

তিল তৈল /১ সের, অল্পরস দধি /১ সের, শু, 
শিপুল, মরিচ, জাতিপ্রষ্প অভাবে জাতি লতা, এরগু- 

মূল, বেলশু |, পিপুলমুল»দাঁড়িমফলের ছাল "ও কৃড়বৃক্ষের 

ম্বল এউ সমস্ত দ্রব; মিলিত /।* এক পোয়া লইয়। 

মৃৎ্পাত্রে সংস্থাপন করিবে পরে চুলাতে অগ্নিকে প্রাজ্বা” 

লিত করিয়। চলাতে এ হৃত্পাত্র রাখিয়া? ধীরে ধীরে জ্বাল 

দিবে যখন দেখিবে দধি অবশেষ হইয়া তৈলমাত্র আছে 
তশুকালে মুৎপান্র নাবাইয়! বস্ত্র দ্বারা তৈল ছীকিয়। 
পাত্রানস্তরে রাখিবে পরে প্রাতঃকালে এ ঠতল ২ তোলা 

* পান করিবে ইহাতে কণকণানি যুক্ত অতিসার নাশ 

হইবে । ২৬ 

তীক্ষোঞ্ণ বঙ্জ্য মেনস্ত বিদ্ধ্যাৎপিত্তজে 
ভিষক। যথোক্ত মুপবাসাঁন্তে যবাগুশ্চ 



আয়ুর্ধেদ সারসংগ্রহম্। ৩৩ 

প্রশংস্যতে | বলয়ো রহংশুমত্যাঞ্চ 
স্বদংস্রা বৃহতীষুচ । শতাঁবর্ধ্যাঞ্চ সং- 

সিদ্ধাঃ স্ৃশীতাঃ মধুসংযুতাঃ || মু- 
দগাদিযুচ যুষ।ঃ স্্যদণপনৈঃ স্মংস্কতাঃ। 

ম্ভুভিদীপনৈস্তিক্তৈ উুবৈঃ স্যাদাঁম 

পাঁচনৎ ॥| হরিদ্রাতি বিষাপাঠা বশুস 
বীজ রসাঞ্জনংৎ | রসাগ্রনং হরিদ্রেছে 

বীজানি কুটজস্যচ ॥ পাঠা গুড়ংচী 
ভূনিন্ব স্তথৈব কটু রোহিণী। এতৈঃ 
শ্লোকাদ্ধ নির্দিষ্টেঃ কাথা স্থ্যঃ পিত্ত 
পাচনাঃ 11 ২৭ 

টবদ্য, পিত্ত জন্য অতিসার হইলে রোগীকে তীক্ষু 
দ্রবা ভোজন এবং উব্ঞ দ্রব্য ভোজন হুইতে রহিত করি- 

'বেন। ষথাবিধি উপবাস হইলে রোগীর প্রতি ভোজন 

বিষয়ে যবাগু অর্থাৎ যবের তরল মণ্ডই বিধেয় | বেলেড়া, 
গোরক্ষ চাকুলে, শালপানী, গোক্ষুরী, ব্যাকুড় ও শতম্ুলী 
এই সকল দ্রব্য বা বান্ত, অর্থা্ু পুথক এক একটী এই 
দ্রবা মিলিত হউক বা! একই হউক ১1০ সওয়! তোলা কাচ! 

ম্ুগের দাল বা চনক দাল, মস্থুরদাল অথব1 কুলথদাল 

/* এক ছটাক ও জল ।%০ দেড় পৌঁয়! ইাড়ীতে অতি 
মদ স্বালে স্থুসিদ্ধ করিবে যখন এক ছটাঁকৃ জল থাকিবে 



৩৪ আয়ুব্বেদ সারসংগ্রহম্ । 

তগুকালে নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছকিয়া পাত্রাস্তরে 

রাখিবে পরে উহাতে কিঞ্চি মধু দিবে অনন্তর দার- 

চিনি, এলাইচ, কর্পুর, লবঙ্গ, জযিত্রী, জায়ফল, জীবা, 
ও তেজপত্র ইহাদিগের অত্যস্প চূর্ণ দিয়া সুবাসিত 
করিবে পরে এ যুষ+ রোগীকে ছুইবারে পান করাইবে 
ই দ্বারা আমের পরিপাক হইবে । (রোগীর অগ্নি বৃদ্ধি 
হইলে ইহাই বারস্বার করিয়। দিবে । কিন্বা ভাগে অধিক 

করিয়া যৃষ প্রস্ততি করিবে তৎপানে রোগীর অত্যন্ত সুস্থতা] 

হইবে । পবা মৃছু ভ্রবা দ্বার! ও তিক্ত দ্রব্দ্ধারা আমের 
পরিপাক হয়। 

হরিদ্রা, গোময়সিদ্ধ, আতইচ+ আকনাঁদী, ইন্দ্রযব ও 
অল্পরস দ্বার শোধিত রসাগ্রীন এই সনস্ত দ্রব্য মিলিত ২ 

তোলা, জল /” সের শেষ ৮০ পোয়া! । রোগী ইহ! চারি 
বারেতে পান করিলে পিত্তের পরিপাঁক,হয় 1 

রসাগ্রন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ইক্দ্রযধব এই সমস্ত দ্রব্য 
মিলিত দুই তোল,জল /॥০ অন্্সেরেতে পক করিয়া অর 

পৌঁয়। থাকিতে নাঁবাঁইর। শীতল হইলে উহ! অর্থ ছটাক 

পরিষাঁদে চারিবারেতে পান করিলে পিত্তের পরিপাক 

হয়। 
আকনাঁদী, গুলধেঃ্রডাঁট?, চিরাত1 ও কটুকী এই সমস্ত 

দ্রব্য মিলিত ছুই তোলা অদ্ধসের জলেতে সুসিদ্ধ করিয়। 

'অদ্ঘ পোঁয়! থাকিতে নাঁবাইয়] শীতল হইলে উহ অর্্ব 
ছটাক পরিমাণে চারি বার পান করিলে পিত্তের পরিপাক 

হইবে । ২৭ 



আয়ুর্ধেদ সারসংগ্রহথম্। ৩৫ 

মুস্তং কুটজবীজানি ভূনিম্ব সরসাঁ- 
গ্রনৎ। দাব্বাছুরালভ1 বিলুৎ বাঁলকৎ 
রক্তচন্দনৎ || চন্দন বালক মুস্তং 

ভূনিত্বং সছুরালভং 1 ম্বণালং চন্দন 

রোঁধূৎ নাঁগরৎ নীলমুণ্পলং ॥ পাঠা 
যুস্তৎ হরিদ্রেদ্বেপিপ্পলী কৌটজৎ- 

২। ফলত্বচৎ বৎস্যকস্য শুঙ্গবের 
ঘৃতেবচা ।। ষড়েতেভিহিতা যোগাঃ 

পিভাতি সার নাঁশনাঃ | ২৮ 

মুখ, ইন্দ্রযব, চিরাঁতা ও রসাগ্রীন এই কয় দ্রব্য সম- 
ভাগে লইয়া চুর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিবে পরে 
গুঁড়া %* দুই আনা পরিমাণে লইয়া আটবার রোগীকে 

ধনের ক্কাথের সহিত পাঁন করাইবে ইহাতে পিত্ত জন্য 

ভিসার নাশ পায়। 

দারু হুরিদ্রা, ছুরালভা, বেলশু ঠা, বাল ও রক্তচন্দন 

এই সমস্ত দ্রবা সমভাগে লইয়া চুর্ণ করিবে পরে বস্ত্ 

দ্বারা ছাকিয় পাত্রান্তরে রাখিবে এ গুড়া %* আন! 
পরিমাণে লইয়া ধনের ক্কাথের সহিত আটবার পান 
করাইলে পিত্ত জন্য অতিসার নাশ হয়। 

রক্তচন্দন, বালা,মুথা, চিরাঁতা ও দুরালভ1 এই সমস্ত 
দ্রব্য সম ভাগে লইয্স! গুড়া করিবে পরে এ গুঁড়া ধনের 



৩৬ আমুর্কেদ সারসংগ্রহ্ম্। 

ক্কাথের সহিত দুই আনা পরিমাণে আট্বার পান করাইলে 
পিত্ত জন্য অভিসার নাশ হয়। 

মুণাল, রক্রচন্দন, লোধকাষ্ঠ, শুঁঠ ও নীলশু'দীপুষ্প 
এই মস্ত দ্রব্য লমভাগে লইয়া শিলাঁতলে গুড় করিবে 

পরে বস্ত্র দ্বার ছাকিয়া পাত্রীস্তরে রাখিবে অনস্তর 

ধনের ক্কাথের সহিত ছুই আনা হুঁড়া লইয়া রোগীকে 

আঅআটবারে পান করাইবে ইহাতে পিত্ত জন্য অভিসার 

নাশ হইবে । 

আকনাদী, সুথ!, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল ও ইন্দ্র 
বব এই সমস্ত দ্রব্য সম ভাগে লইয়া! শিলাঁতলে গুড়! 
করিবে পরে উহ] বন্্ দ্বার! ছাকিয় পাত্রাম্তরে রাখিবে 

অনন্তর ধনের বা মৌরীর ক্কাথের সহিত রোগীকে 

৮/০ ছুই আনা পরিমাণে আটবারে পান করাইলে পিত্ব 

জন্য অতিসার নাশ হয়। 

কুরচিরছাঁল, ইক্দ্রযব, আদা ও বচ এই সকল দ্রবা সম 

ভাগে লইয়া গুঁড় করিয়া কাপড় দ্বারা ছ'কিয়! পরে 

উহাতে গাবী ঘৃত মিলাইবে অনন্তর উহা চারি আন! 
শরিমাণে লইয়। রোগীকে চারিবার খাওয়ীইবে ইহাতে 

পিন জন্য অতিগার নষ্ট হইবে। 

পিভ(তিসারের পাচন । 

বিল্শক্রযবান্তোদ বাঁলকাতি বিষা- 

কুতঃ। কষায়ো। হস্ত্যাতীসারৎ সামৎ 



আমুর্বেদ সারসংগ্রহম্। ৩৭ 

পিত্তসমুদ্ভবৎ ॥ মধুকোত্পলবিল্ত্র- 

হীবেরোশীরনাগরৈ? । কৃতঃকাঁথো মধু 

যুতঃ পিভ্তাতীসারনাশনঃ। 

বেলশু ঠা, ইন্দ্রযব, মুখা, বালা ও আতইচ এই সমস্ত 
দ্রব্য মিলিত ছুই তোণা লইয়া! শিলাতলে ঈষৎ কুটিয়। 
পরে কৃশানুকে প্রজ্বালিত করিয়া চুল।তে স্থালী রাখিবে 
পরে উহাতে অগ্ধ সের জল এবং ক্কাথ্য দ্রবা সমুদয় দিবে 

পরে মৃদু হ্বছু স্বালেতে স্ুসিদ্ধ হইলে অদ্ধ পোয়া থাকিতে 

নাবাইয়। মধুর সহিত যোগ করিবে পরে অদ্ধ ছটাক পরি- 

মাঁণে লইয়া আটবারেতে রোগীকে পান করাইলে রোগী 
পিত্ত জন্য অতিমার হইতে মুক্ত হয় যদ্যপি একবার 

প্রয়োগে কিঞিঃৎ শেষ থাকে তবে বারান্তর প্রয়োগ করিলে 

রোগী নিঃশেষরূপে আরোঁগা লাভ করিবে । 

যল্টীমধু। ক্দী, বেলশু ঠা, মুথাঁ, বালা, বেণা- 
মূল ও শুঠ এই কষ দ্রব্য শিলাতে ঈষঞ্জ ছেঁচিয়া 

পরে কৃশান্ধকে জ্বালিয়া চুলাতে স্থালী রাখিবে এ 

স্থালীতে অর্থ সের জল, এবং কথ্য দ্রব্য দিবে পরে 

সাবধান পুব্বক মৃদু মৃদু স্বালেতে সুলিদ্ধ করিয়া অর্ধ, 

পোয়। থাকিতে নাঁবাইয়া বস্ত্র ঘ্বারা ছাকিবে অনন্তর 

ধর কাথকে মধুর সহিত গমিলিভ করিবে অন্ধ ছটাক 
লইয়া রোগীকে আটবারে পান করাইলে রোগী রোগ 

হইতে মুক্ত হইবে ষদ্যপি একবার প্রয়োগে রোগী 

৪ 



৩৮ অ1যুর্ধেদ নারনংগ্রহম্। 

বিশেষ সুস্থতা লাঁভ না করে পরে বারান্তর প্রয়োগ 

করিলে অবশ্যই রোগী আবোগা ভাজন হইবে । ২৯ 

পন্কাতিসারের চিকিৎসা । 

বদ! পন্ধৌপ্যতীসাঁর; সরত্যেব মুহু- 

মুছুঃ। গ্রহণ্যা মার্দবাজ্জন্তোস্তত্র 
সংস্তন্তনো হিত? || সমঙ্গীধাতকী- 

পুষ্পৎ মন্িষ্ঠা লোধ্ যুস্তকৎ। শাল্স- 
লীবেষ্টকৎ বহুস্যংৎ বৃক্ষদাড়িময়ো 

স্বচৌ ॥। আত্রান্থিমধ্যৎ লোঁধুঞ্চ বিলু 
মধ্য প্রিয়ঙ্গবঃ | মধুকৎ শৃঙ্গবেরঞ্চ 

দীর্ঘবুন্তত্বগেবচ 7 চত্বার এতে 

মোগাস্্যঃ পক্কাতীসারনাশন12 | 

উত্তা য উপযোজ্যান্তে সক্ষৌদ্রাস্ত ু- 

লান্বুনা || মৌস্তংকষায়মেকন্বা পেয়ং 
মধুসমাযুতহৎ ॥। ৩০ 

যখন দেখিবে মানবের গ্রহণী নাড়ীর দুর্ধলতা 
বশতঃ পন্ক মল অনেকবার গুহা হইতে সরে তগ্কালে 

দেই স্থলে স্তক্তীন করাই অর্থাৎ অধিক মল নিঃসরণ রহিত 

করাই বিধেয় | 

বরাহক্রাস্তাঃ থাইফুল, মগ্রিষ্ঠা, লোধকান্ঠ, মুখা 



আয়ুর্ষেদ সারসংগ্রহম্ । ৩৯ 

এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে পইয়। শিলাঁতলে বা লৌহযন্ত্রে 

গু ড়া করিয়! বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাকিয় চুর্ব নিঃহত করিবে 
পরে এচুর্ণ ছুই আনা, আশুবতগুলের ধোৌঁত জল ও 
মধু দিয়। রোগীকে আটবার খাওয়াইবে ইহাতে রোগী 

সুস্থত] লাভ করিবে যদ্যপি একব।র এঞয়োগে ন্ুস্থতা। 

লাভ না করে তবে বারান্তর প্রয়োগ করিলে রোগী 
আরোগ্য লাভ করিবে । 

শিমুলৰক্ষের অ[ঠ1, লোধকাষ্ঠ, কুরচিবৃক্ষের ছাল, 
দাডিমরক্ষেরও ফলের ছাল, এই কয় দ্রব্য সমভাগে 
লইয়া শিলাতলে বা লৌহ্যন্ত্রে চুর্ম করিবে পরে শরা- 
বেতে বস্ত্রাবৃত করিয়া গুড়া বাহির করিবে এগুঁড়। 
ডুই আনা পরিমাণে লইয়া ধৌত তগ্ডুলের জলের সহিত 

এবৎ মধুর সহিত মিলিত করিয়া! রোগীকে দুই ঘল্ট| অন্তর 

আটবারে পান করাইবে ইহাতে রোগীর পন্কাতিস'র 
নাঁশ হইবে যদাপি একেবারে রোগী আরোগ্য লাভ না 

কের তবে পুনরার প্রয়োগ করিলে বোগী আরোগা 

. পদের ভাজন হইবে। 

আমের কেশী, লোধকষ্ঠ, বেলেরশান ও প্রিয়ঙ্কৃফল 

এই সকল দ্রব্য সমস্ত তৃলামানে লইয়া শিল।তে পিমি- 

বেক উহাতে ধৌত তগুল জল মধু দিয়! কাদার শত 
করিয়। দুই আনা পরিমাণে বটা করিবে এ বটী ১টা 
ধৌত তগ্ডুলজল ও মধুর সহিত ৩ ঘণ্ট! অন্তর আউবারেতে 
রোগীকে খাওয়াইবে এতদ্বারা রোগী পককাতিসার হইতে 

মুক্ত হছুইবে। 



৪০ আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্। 

যন্ঠীনধু, আদা, শোনাবৃক্ষের ছাল এই তিন দ্রব্য, 
তগুল জলেও মধু দিয়া শিলাতে পিবিষা দুই আনা পরি- 
ম।ণে বটী করিবে এ বটা ১টা তণ্ডুল জল ও মধুর অহিত' 

৩ ঘন্টা অন্তর রোগীকে ১টা ব্ী খাওয়াইলে রোগী 
পন্কাতিসার বাঁধি হইতে মুক্ত হইবে । এই খে চাঁরি যোগ 
কহিলাঁম ইহারা তণ্ডল জলও মধুর সক্িত প্রমোজা হইলে 
পক্কাতিসারকে নাশ করে। ৩০ 

লোধাম্বষ্ঠী প্রিয়ন্বাদীন গণান্নব 
প্রযোজয়ে-।। ৩১ 

সুণা ২ তোলা লইয়া শিলাতে ছে'চিয়া অগ্থধ সের 
জলেতে দিদ্ধ করিয়া অদ্দঘ পোয়া থাকিতে নাববইয়। 

পরে উহা মধুর সহিত মিলিত করিবে তদনস্তর ইহ1 জর্ 

টাক লইয়া রোগিকে ছুই ঘণ্টাম্তর আঁট বারেতে পান 
করাইলে রোগী পক্কাতিসাঁর হইতে মুক্ত হয়। 

লোধকাষ্ট, সাবরলোধ, পলাশ, মুণা, অশোক, 

বাঁমুনহাঁটী, কটফল, এলবালুক, কু দরুকী, মর্জি, কদস্ব- 
জাতী ও কদলীবুক্ষ ইহাকে রে প্র।দিগণকছে এই রোখ্াদি- 

গুণককে যথা লাভে কথ বাচুন করিয়া খাইলে পক্কাতিসা'র 

নাশ হয়। 

আকনাঁদী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণবুক্ষ, যষ্টীমধু, 

বেলেরশী, লোধ, সাবরলোধ পলাশ, নন্দী বৃক্ষ, পদ্মকেশর 
--এই কয়েকটিকে অন্ব।ষ্টাদিগণ কহে ইহাদিগের মধ্যে 



আমুর্কোদ সারসৎগ্রহম্। ৪১ 

যগ। লাভে চূর্ণ বা বাটিক অথবা কল্ক করিয়া খাইলে 
পন্কাতীসাঁর নাশ হয় এবং ইহাতে অস্থি প্রভৃতি 

স্বিলিত হইলে মিলন করায় ওক্ষতকে শীঘ্বে প্রিয়া 

উ্টায়। 

প্রিয়ঙ্কু, ববাভক্রান্ত', ধাইফুল, পুন্নগাপুষ্গ, রন্তচন্দন, 

কুচন্দন নামক রক্তচন্দনভেদ, সিমুল বৃক্ষের আটা, 

বসাপ্টীন, কট্ফল ও সোর্না অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ পাথর 

বিশেষ, পদ্মের কেশর, নপ্লি্ঠ। ও শালপানী এই 

সকলকে প্রিয়ঙ্ত্ুগণ কহে এই গণ মধো যথা লাভে 

সংগ্রহপুর্বক ক্াথ করিয়া ব৷ চুর্ণ করিয়া খাইলে 

পক্কাতিসার নাঁশ হয়। 

বটরৃক্ষ, ষক্তডন্বর, অস্বথবৃক্ষ, পাকুড়বুক্ষ, মটলবৃচ্ষ, 
আনড়াবুক্ষ, অঞ্জ.নবৃঙ্ষ, আমের কেশী, ভত্ররক্ষের ছাল, 

কৃষ্ণবর্ণ শী, তেজপত্র, বনাজাম, জামবৃক্ষ, পিয়ালবৃক্ষ, 
মষ্টরীমধু, কটুকী, অশো করুক্ষ, কদম্ববৃ্ষ, কুলরৃক্ষঃ গাব- 
বৃক্ষ, কুন্দুরকলতা, লোধবৃক্ষ, সাবর অর্থাৎ লোধবৃক্ষের 

ভেদ সাবরলোষ, ভেলা ও পলা শবৃক্ষ এই সকল বৃক্ষকে 
নাগ্রোদিগণ কহে ইহাদিগের যখ। লাভে ইহাদিগের 

ভখল গ্রহণ করিয়া ক্কাথ বা চর্ণ করিয়া রোগীকে খাঁওয়াঁ- 

ইলে রোগী পক্কাতিসার হইতে মুক্ত হয় এবং ইহাতে 

বণরোগ, ভগ্নরোগ, রক্তপিত্তরোগ, দাহরোগ, মেদরোগ ও 

যোনিরোগ নাশ হয়। 

পদ্মমূল বা পদ্মপুষ্প, বরাহক্রান্তা, যন্ঠীমধু, কাচা বেল 
ও কাঁচা জাম লমত।গে এই সকল দ্রব্য পিষিয়! তগুল 



9২ আমুর্কেদ সারসংগ্রহৃম্ | 

জল ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তের সহিত পক্কাতি- 
সারনাশ হয়। 

ছুরাঁলভাঁর মূল বাঁটিয়া যক্দরড্ম্বর পরিমাণে জহর 
তগুল জল ও মধুর সহিত খাইলে রক্তের সহিত পন্ক'তি- 
সার নাশ হয়। 

স্বর্ণ শী ব্ই, রক্তচন্দন, পদ্দাপুষ্প, চিনি, মুখা ও পম্স- 
কেশর এই সকল সমভাগে লইয়' শিলাতলে কাটিয়া 
তগুল জল ও সধুর সহিত খাইলে রক্তের সহিত পক্কাতি 
সাঁর নাশ হয়। ৩১ 

$ 

নিরামরূপংৎ শুলার্ভতৎ লঙ্ঘনাঁদিদ্যৈশ্চ 
কর্ষিতৎ। নরংকুক্ষমবেক্ষ্যাগ্নিং সক্ষারং 

পায়য়েদঘ্বতৎ | বলৎ বৃহত্যৎ শুমতী 

কচ্ছুরাঁমূল সাধিতৎ । মধুক্ষিতং সম- 

ধুকৎ পিবে€ শুৈরুপন্রুতঃ || দাঁব্বা 
বিলুকণ! দ্রাক্ষা' কটুকেন্দ্রযবৈর্বতিৎ। 
সাধিতং হস্ত্যতীসারং বাত পিত্তক 

ফাঁক্সকংৎ | পয়োঘ্বতঞ্ মধুবা পিবেৎ 

শুলৈরুপন্রুতঃ || ৩২ 

লঙ্ঘনাদি দ্বার! কুশীকৃত এব কিঞ্চিৎ আমযুক্ত শুল 
পীচিত ব্যক্তিকে রুক্ষ দেখিয়া যবক্ষারযুক্ত স্ৃত পান 
করাইবে তদ্বারীই এ ব্যক্তি শুল হইতে স্থুস্থ হইবে । 



আয়ুর্ধেদ সারনংগ্রহম্। ৪৩ 

বেলেড়া, ব্যাকুড়, শাঁলপানি, দুরালভামুল এই 

সমস্ত দ্রেবা মিলিত এক পোয়া শিলাতে পেষণ করিয়। 

স্কাদার মত করিবেক পরে গাবী ঘৃত /১ এক সের অগ্নিতে 
চড়াইয়া কিঞিত্ জান দিয় পরে এ বাট? দ্রব্য ঘৃতে দিয় 

বছু স্বালেতে পাক করিবে যখন দ্রব্য সকল ভাঁজিত 

হুইয়1 রক্তবণ প্রায় হইবে তত্কালে নাবাইয়া উহাতে 

যষ্ঠীমধু চুর্ণ এক ছট।ক দিবে অনন্তর এ ঘৃত দুই তোলা 
পরিমাণ মধুর সহিত গিলাইয়! খাইলে পন্কাতিমার ও শুল 
হইতে মুক্ত হয়। 

দারুহরিদ্রা, লেলশু ঠা, পিপুল, কিস্মিছ, কটুকী 
ও ইন্দ্রধব এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত এক পোয়! 
শিলাতলে বীঁটিয়! রাখিবেক পরে চুপাতে অগ্নি প্রদ্বা- 
লিত করিয়া! উহাতে মৃৎ্পাত্রেতে ঘৃত /১ সের দিয়া 

কিঞ্চিৎ জ্বাল দিবে পরে এ বাটা দ্রব্য সকল, ঘবৃতেতে 
দিয় মৃদু জ্বালে পাঁক করিবে যখন বাটা দ্রবা সকল 
রক্তবর্ণ প্রায় হইবে তৎকালে নাবাইয়া ঠাঁণ্ড| করিবে 

অনন্তর এ ঘৃত ২ তোল বাত পিত্ত শ্লেম্মা অনা পক্কাতিসার 

রোগীকে প্রয়োগ করিলে এঁ রোগী ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত হয়। পক্কাতিসারাী শুল দ্বার! পীড়িত হইলে ছুগ্ব, ঘৃত 

ও মধু মিলিত করিয়! খাইলে শুল হইতে মুক্ত হইবে । ৩৪ 

সিতাজমোদ কটুঙ্গমধুকৈরবচূর্ণিতং | 
তবেদনং সসম্পকং দীপ্তাগ্নেঃ সচিরো- 
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থিতৎ | নানাবর্ণ মতীনারৎ পুট- 
প[কৈরুপাচরেৎ। ত্বকৃপিগুং দীর্ঘ 
বুন্তস্য পদ্মকেশর সংঘুতৎ । কাশ্মীর 
পদ্ম পত্রৈশ্চাবেক্ট্য সৃত্রেণ তদ্দৃটং |! 
সদাবলিপ্তৎ সুকৃত মঙ্গীরেঘব কুল- 

য়ে] শ্বিনমুদ্ধ-ত্যনিঃপীড়্য রস 

মাদায়তৎ ততঃ | শীতৎ মধুযুতং 

কৃত্বা। পায়য়েছুদরংময়ে 1 জীবস্তী 

মেষ শুঙ্গ্যাদিম্বেবৎ দ্রব্যেযু সাঁধয়েছ 
তিন্ভিরিৎ লুঞ্চিতং সম্যক্ নিঃকৃষট স্তরন্ত 
পুরয়ে€ ॥ ন্যগ্রোধাদিত্বচাঁং কক্কেঃ পুর্ব 
চচ্চাবকল্প থে ।। রমমাদার তম্যাঁথ 

স্বস্থিক্নস্য সমাক্ষিকং | শর্করোপহিতং 

শীতং পার়য়েচ্চোদরাময়ে || লোধ 
চন্দন যষ্ট্যাহ্ব দাব্বাঁ পাঠা সিতোঁৎ- 
পলান্।৷ তগুলোদক সম্পিষ্টান্ দীর্ঘ 
রন্তত্বগন্থিতান্ ॥ পূর্বববগুকুলিতা ভস্মা- 

দ্রেসমাদায় শীতলহ || মধ্ব তং পায়য়ে 

চৈতশুকফপিন্তে।দরাময়ে | ৩৩ 

উত্তম পরিসচ্ষ, ত চিনি, অশ্বর্থছাল, শোনাবুক্ষের ছাল, 
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ও যষ্টীমধূ এই সকল সমভাগে লইয়া শিলাতলে পিষিয় 

কাদার মত করিবে পরে উহা বিন্তকদ্বয়ের মধ্ো রাখিয়া! 
বত্ঘ খণ্ড এবং কাদ1 দিয়! বিলঙ্ষণ লেপ দিয় শুখাইনে 

পরে এ শম্প,ট, চাবি পাঁচ খান ঘুটেতে অগ্নি প্রদান 
করিয়া তন্মধ্যে সল্প,ট দিবে যখন দেখিবে সম্প,ট অরুণ 

বর্ণ হইঘাছে তৎক্ষণাৎ অগ্নি হইতে সম্প,ট বাঠির 
করিয়া শীতল হইলে সম্প,ট খথুলিয়। সম্পূট মধাস্থ 
ওঁষধি লইয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে এই বটী দীশপ্তাগ্নি 
মানবের বহুকালজাত নানাব্ণ পক্ক।তিসার রোগেতে 

প্রদান করিলে এ রোগী ভিরজাত ব্লোগ হইতে মুক্ত হয়। 

শোনাবৃক্ষের মোটা ছাল ও পদ্মফুলের কেশর এই 
উভয় বাঁটিয়া পিগাঁকাঁর করিবে উহাতে পদের মূল ও 
পচ্মপত্র দ্বারা তিনবার বেষ্টিত করিয়! স্থত্র দ্বারা বদ্ধ 

করিবে পরে উঠাতে মন্তিক জল দ্বারা লেপ দিয়? শুখা- 

ইয়া অগ্িঘুক্ত কয়লাতে দিবে পরে কিঞ্চিৎক!ল অপ্রিতে 

রাখিয়া উই| অগ্নি হইতে নাব।ইয়! সম্প,ট খুলিয়া রস 
বাহির করিবে প্র রস, শীতল হইলে মধুর সহিত পান 

করিলে চিরজাত উদরাময় নাশ হয়। 

জীয়ত্বন্তীবৃক্ষের ছাল এবং মেড়াশিঙেব্বক্ষের ছাল 
পুর্দমত বিধি অনুসারে রন প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত, 

পান করিলে চিরজাত উদরাঁময় নাশ হয়। 

বসস্তগের বা তিতর নামে খ্যাত পঙ্গী আনিয়! 
তাহার পাখা সকল ছিড়িয় ফেলিবে পরে তাহার পেট 

চিরিয়া তন্মধ্যে বটাদি ছালের কল্ফ, প্রবিষ্ট করাইদ্গা 



৪৬ আঁধুর্ষেদ সারসংগ্রহম্। 

স্থত্র দ্বারা বন্ধন করিবে পরে কাদার লেপ দিয়! শুখা- 

ইয়। ৩গ্তাঙ্গারে রাখিবে কিঞ্চিৎ কাল পরে উহাকে 

অরুণ দেখিয়া অবহারণ করিয়া সম্পূ,ট খুলিবে মনস্তর 

তাহা হইতে রস বাছির করিয়া চিনি ও মধুর সঙ 

পান করিলে চিরজাত উদরাময় নাঁশ ভয়। 

লোধকাঁন্ঠ' চন্দন যহ্ঠীঘধু' দারুহরিদ্রা, আঁকনাদী, 

শ্বেতপচ্ম গু শোনারছ্াঁল এই সকল দ্রবা তওডল জলে 

ধাটিয়া তিতর পক্ষীর পেটের ভিতরে দিয়া সূত্র দ্বার! 
বাধিরা পরে হৃন্ডিক জল দ্বারা লেপ দিয়। শুকাইয়া 

তপ্তাঙ্গারাতে পু পাক করিবে যখন সম্পাউ অরুণা 

হইবে ত্কাঁলে অঙ্গার হইতে নাবাইয়! সম্প্ট খুলিয়া 
রস বাহির করিয়া এ রস শীতল হুইলে মধুর সহিত পান 

করাঁইলে কফ পিভ্জাঁত উদগাঁময় নাশ হয়। 

বটাদিবৃক্ষেরগ্ণ। 

বট, যজ্ঞডস্বর, অশ্বণ্থ, পাঁকু ড়, মউল, আমড়া, অজুনি, 

আত্রকেশী, আতবুক্ষ, কুষ্ণবর্ন শী, তেজপত্র, বন্য জাম, 
জামবৃক্ষ, পিয়ালবৃঞ্চ, যঙ্টীমধু, কটুকী, অশোকবৃক্ষ, কদন্ব- 

রুক্ষ? কুলবৃক্ষ গাববুক্ষ কুন্দুরূকলতা, লোধরুক্ষঃ সাবর- 

লোধ, ভেলাবৃক্ষ ও পলাশরক্ষ এই সকলকে বটাদদি কে 
ইহাদিগের মধ্যে যাহাঁরই হউক ছাল গ্রহণ করিয়া পুট 
পাকে রস বাহির করিয়া রে।গীকে চিনি মধুর মহিত 

পান করাইলে টিরজাঁত উদরাময় গাঁশ পাঁয়। ৩৩ 



আয়ুর্বেদ নারসংগ্রহ্ম্ । ৪৭ 

এবৎ প্ররোহৈঃ কুববীতি বটাদীনাঁৎ 
বিধানবিৎ | পুটপাকান্ যথাযোগ্য 

জাঙ্গলোপহিতান্ম শুভান্।। বহু- 
শ্লেক্মাসরক্তঞ্চ মন্দবাতৎ চিরোখিতৎ 

কৌটজৎ ফাণিতঞ্চাপি হন্ত্যতিসার 
মোজনা | ৩৪ 

বট* যক্জডূম্বর, অশ্বণ্থ” পাকুড়, মউলবৃক্ষ, আমড়াবৃক্ষ, 

অজ্জ,নৰক্ষ । আমেরকেশী, অধঅবৃক্ষ, চৌরকাটা, তেজ- 
পত্র, জাম, বনজাম,পিয়াল,ত্রিকোণহরীতকী, বকুলকদশ্ব, 

কুলবৃক্ষ, গাববৃক্ষ, ইহাকে বটাদি কহে বিধানজ্জ্ব বৈদ্য, 
বটাদির অস্ক,র, অথ পত্র হইবার পুর্বে যাহ] প্রকাশ 

পায় তাহাকে অঙ্গ,র কহে এ অঙ্ক,র বন্যকুঙ্ক,ট বরাহ 
শশক প্রভৃতি বনজ জন্তুর মাংসের মধ্যস্থ করিয়া পরে 
তাহাতে বটাদি পত্র দ্বারা ও মৃত্তিকা! দ্বারা লেপ দিয়া 

শুখাইয়া সম্প,ট করিবে কিঞ্িং আরক্ত হইলে উ্ঠাইয় 
পরে সম্প,উ খুলিয়া! তাহা হইতে রস বাহির করিয়। মধুর 
সহিত পাঁন করাইলে চিরকাল জাত, অনেক কফ ও রক্ত 

যুক্ত এবং দুর্বল বায়ু যুক্ত পন্ক অতিসারের নাশ 
হয়। টু 

পরিমাঁণে ছুই তোল। বা এক তোল মধু দুই তোল! 
এবং কুরচির ছাল এঁ প্রকার সল্প,টে পাক করিয়া রস 

বাহির করিয়া ফেনি বাতাপার সহিত খাইলে এই যে।গ 

স্বর তেজ দ্বার! পন্ক অতিসারকে নাশ করে। 
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পরিমাণ, কুরচির স্ব ছুই তোলা বা এক তোলা 
ফেনি বাতাস তুলা ভাগ । 

অন্বষ্ঠাদি মধুযুতৎ পিপ্পল্যাদি সম- 
ন্বিতৎ। ৩৫ 

আাকনাঁদি, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণাবুক্ষের ছাল, 

যন্টমধূ, কাঁচাবেলের শীস, লৌধকান্ঠ, সাবরলো ধ, 
পলাশের ছাল? নন্দীবুক্ষ ভাষায় তুলবৃক্ষ কহে, পগ্স 

ফুলের কেশর, ইহ!দিগকেও এ প্রকার পুটপাকে রম 
বাহির করিয়! মধু দিয়া পাঁন করাইলে পন্ক অতিসার 
রোগ লাশ পায়। ৩৬ 

পৃশ্লিপর্ণী বলাবিলু বালকোহ্ুপল 
ধাঁন্যকৈঃ। সনাগরৈঃ পিবেছ পেয়াঁহ 
সধিতামুদরাময়ে || ৩৬ 

চাকুলে, বেলেডা, বেলশ্ত ঠা, বালা, শুদি, ধনে, 

₹৮৯ উছাদিগের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিবে তাহার 

পরিমাণ চাকুলে প্রভৃতি চারি আন। প্রত্যেকে লইবে 

যবাদি দ্রব্য ছুই তোল। জল এক সের শেষ এক পোয়া 

"থাকিবে এই পেয়। পক উদর রোগ গ্রস্ত মানব, পান 

করিলে উদর রোগ হইতে মুক্ত হয় । ৩৬ 

অরল্ত্বক্ প্রিয়ঙৃ্চ মধুকং দাড়িমান্ধু- 
রান্। অবাপ্যপিষ্টাদধিনি যবাগৃৎ 



আয়র্ষেদ সারসং গ্রহম্। ৪৯ 

সাধয়েদ্র'বাৎ | এষাঁসর্ববানতীসারান্ 
হস্তি পক্কানসহশয়ং ? ৩৭ 

শে।নাবৃক্ষেরছাল, প্রিয়ঙ্কৃফল, যন্ঠীমধু ও দাঁড়িমবৃক্ষের 
পাঁভার কুঁড়ী এই চারি দ্রব্য প্রত্যেকে আট আনা কুড়িভ 
এবং খোসা! রহিত যব ছুই ভোলা, দধি ষোল তোল! 

ও জল তিন পোয়া চারি তোল! অগ্রিতে মৃদু স্বালে পাক 

করিবে ষোল তোলা থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে 
এই পেয়া পাঁন কর! ছইলে নকল প্রকার পন্ক অতি- 

সারকে নিশ্চয়ই নাশ করে। ৩৭ 

রসাগনং সাতিবিষং ত্বপ্ধীজং কৌটজৎ 

তথা। ধাঁতকী নাগরঞৈব পায়য়ে- 

ত্গুলাম্ুনা। সশুলরক্তজংত্বত্তি যোগাঃ 

মধুসমন্বিতাঃ || ৩৮ 

রমাপ্রীন পরিমাণ চুর্ণ চারি আনা, মধু ১ তোলা 
গো-ূত্র সিদ্ধ আতইচ, কুরচির ছাল, কুরচির বীজ, 
ধাইফুল ও শু এই সকল যোগ, সমস্ত অথবা ব্যস্ত অর্থাৎ " 
মিলিত রূপে বা পৃথক্্ূপে চাল ধোয়ার জল ও মধুর 
সছিত পান করিলে শুল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা ও রক্তের 

সহিত পদ্ক অতীসারকে নাশ করে। চুর্ণ পরিমাণ আট 

আলী, মধু ১ তোল। ও চাল ধোয়া জল ২ তোল! । ৬৮ 
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মধুকৎ বিলুপেশ্যঞ্চ শর্কর! মধুমতযুতাঃ 

অতিসারৎ নিহন্যুশ্চ শালিবষ্টিকয়োঃ 
কণাঃ || ৩৯ 

যন্টিমধু* কীচা বেলের মধ্যস্থ শীস, শর্করা অর্থাৎ 

কাচা আকের দোলো কিন্বা খাড়, শালি ধাঁনোর কণা, 
ও ফেঠে ধান্যের কণ। এই সমুদয় ব্য নধূর সহিত তক্ষিত 

হইলে পন্ক অতিনারকে নষ্ট করে পরিমাণ শর্করা সহিত 

চুর্ণ আট আঁনা ও মধু ১ তোল] । ৩৯ 

তদ্বলীঢং মধুযুতৎ বদরী মুলমেবতু || ৪০ 

উপরি কথিতের ন্যায় কুল বৃক্ষের শিকড় চুর্ণ, মধুর 
সহিত বুক্ত ও তুক্ত হইলে উদরাময়কে নষ্ট করে। ইহার 

পরিমাণ চরণ চারি আনা বা আট আনা ও মধু এক তোল! 

মাত্র । ৪০ 

বদধ্যঙ্ভুন জন্বায্র শল্লকী বেতসত্ত্চঃ। 

শর্করাঁঃ ক্ষৌদ্রসংযুক্তাঃ পীতাগরন্তযদ 

রাময়ৎ ॥। ৪১ 

কুল বৃক্ষের ছাল চুর্ণ, অর্জ,নবৃক্ষের ছাল চুর্ণ” জাম- 

বৃক্ষের ছাল ছুর্ণ, অত্র বৃক্ষের ছাল চূর্ণ কু দরুকলতা চুর্ণ, 
বেত বৃক্ষের ছাল চুর্ণ ও শর্কর ইহার মধুর সহিত মিলিত 

ও ভুজ হইলে পক উদরাময়কে নষ্ট করে ইন্থার পরিমাপ 



আয়ুর্বেদ সারসংগ্রহম্। ৫১ 

শকর! সহিত চূর্ণ অদ্ধ তোল ও মধু এক তোলা ভক্ষণ 
করিবে । 3১ 

এতৈরেব যবাগুঞ্চ মণ্ডান্ যুষাংস্চকার 
য়েৎ। পানীয়ানিচ তৃষ্টঠাস্থ দব্যেঘে- 
তেষু বুদ্ধিমান্ ॥ ৪২ 

যেসকল দ্রব্য অগ্রেতে কহিলাঁম এ সকল দ্রব্যের 
সহিত যষবাগু, মণ্ড» মাংস যুব, বা মৎস্য যুষ প্রস্তত 
করিয়া! রোগীকে প্রদান করিল্ধে রোগী রোগ হইতে মুক্ত 
হইবে রোগীর তৃষ্ণা অর্থাৎ জল পানেচ্ছা হইলে উক্ত 
প্রব/য ঘারা জল সিদ্ধ করিয়। পানার্থে প্রদান করিবে । ৪২ 

হিম সংজ্ঞক কষায়। 

কতৎ শাল্মলিরন্তেু কষায়ৎ হিম- 
ক্ভকৎ। নিশা পধুঠষিতংপেয়ৎ সক্ষৌ- 

২মধুকান্বিতৎ ॥ বিবদ্ধবাতবিট. শুল 
পরীতঃ সপ্রবাহিকঃ সরক্তপিভ্তশ্চপয়ঃ 
পিবেভৃষ্ণীসমন্বিতঃ |॥ ৪৩ 

শিমুল বৃক্ষের পাতার কোট] দুই তোলা ও জল এক 

সের রাত্রিতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া! থাকিতে নাবাইয়!] 
রাখিবেক পরে প্রীতঃকালে যক্টিমধু চুর্ণ ১ তোলা ও মধু 
২ তোলা দিয়া মিশাইয়] কোষ্টবন্ধ, বাযুবদ্ধ, পেটবেদন! 
ও সর্বদা কোত্ দেওয়া এবং উদ্ধতে বা অধোদেশ 

ন্ 



৫২ আয়ুর্ষধেদ সাঁরসং গ্রহম্ । 

হইতে পিস্তের সহিত রক্ত নিস্ত হয় এতাদ্ুশ ভাবাপন্ন 
রোগী পান করিবে । ৪৩ 

যথাম্বতৎ তথাক্ষীর মতীসারেষু পুঁজি- 

তৎ। চিরোখিতেষু তৎপেয়মপান্ভাঁ- 

গৈত্ড্িভিঃশৃতৎ 0 দোষশেষৎ হরেতদ্দি 
তম্মাঁ পথ্যতমংস্মৃতং | হিতঃ স্নেহ- 

বিরেকোবা বস্তয়ঃ পিচ্ছিলাশ্চয়ে 

পিচ্ছিলাস্বরসেসিদ্ধং হিতঞ্চ ঘ্বত- 

মুচ্যতে 1 শকৃতাষস্তু সহস্যষ্টমতি 

সাধ্যেত শোণিতৎ ! প্রাকৃপশ্চা! 

পুরীষস্য সরুক্ষঃ পরিকীন্ডিতঃ || ক্ষীরি- 
শুঙ্গাশৃতৎসর্পিঃ পিবে , সক্ষৌদ্র 
শর্করংৎ। দা্বীত্বক্ পিপ্পলী শুণ্ঠী 
লাক্ষা শক্রববৈর্ধতৎ 1 সংঘুক্তৎ ভদ্র- 
রোহিণ্যা পক্কং পেয়াদিমিশ্রিতৎ | 

ভ্রিদোষমপ্যতীসাঁরৎ পীতংহত্তি সু- 

দারুণহ ॥। ৪৪ 

অতীনাঁর রোগেতে অমুতের ন্যায় দুগ্ধটী পথ্য হই- 

য়াছে। অতএব বহৃকালজ অতীসার রোগেতে উহা তিন 

ভাগ জলেতে সি্ধ করিয়। পান করিবে । এ ভুগ্চটা 



আবৃর্ষধেন স।রমংগ্রহম্ | ৫৩ 

দোষের শেষকে নষ্ট করে সেই হেতু উত্ত রোগেতে উহ। 
উংকৃষ্ট পথ্য হইয়াছে । 

* যে তল ভক্ষণ করিলে বিরেক হয় এ তৈল ভক্ষণ 
করিবে এবং শিমুল বৃক্ষের রস দ্বারা মিদ্ধ ঘৃত দ্বারা মল- 

দ্বারে পিচকাঁরী গ্রদান করিবে তদ্বার! অভীস।র রোগ 

বিনাশ প্রাগু হইবে । মলের সহিত মিলিত রক্তকে অতী- 

সার করে অথবা মলের পুর্বে ব] পরে রক্তকে অতীসার 

করে তাঁহাকে রুক্ষ কহে তাহার এঞতীকারার্থ বট্, অশ্ব, 
মউল বৃক্ষ ও মন্তড়ন্গর ইহাদিপুগর শুড1 এক পোয়া! জলে 

বাঁটিয়া এক সের গে! ঘৃতেতে দিয়া মদ স্বালে পাক করি- 
বেক ঈষত রক্তবর্ণ হইলে নাবাইয়া শীতল হইলে এ ঘৃত 
২ তে(ল! মধু ১ তোল? শর্কর ১ ভোলা মিলাইয়া খাইবে 

অথবা ঘৃত ১ তোলা, মধু অদ্ধ তোলা ও শর্কর ১ তোল! 
ঘিলাইয়! খাইলে মলের সহিত রক্ত পড়া অথবা! মলের 

পুর্বে বাপরে যে রক্ত পড়ে তাহ নিবারণ হয় এবং 

অতীসার নাশকে পায় । 

দারুহরিদ্রার ছাল, পিপল, শু ঠ, ল'?, ইক্দ্রষব ও ভাল- 

রোহিণী নাঁমক হরীতকী ইহাদিগের সমস্ত মিলিত ভাঁগ 

এক পোয়া ও ঘ্ৃত এক সের কড়াতে দিয়! মৃদু জ্বালে পাক 

করিবে ঈবত রক্তবর্ণ হইলে নাবাইয়া শীতল হইলে ইহ! 
যবাদির পেয়ার সহিত ছুই তোলা বা এক তোল! দিয়া 

উহাতে মধু. ও শর্কর দিয়া মিলিত করিয়া পম্চাৎ 
খাইলে ভয়ানক ত্রিদোষ জন্য অতীমারকেও নষ্ট 

করে। 

চু 



৫৪ আধুব্বেদ সারমংগ্রহ্ম্। 

এই প্রয়োগ মলের সহিত রক্ত পড়ে অথব!| মলের 

পুর্বে বা পরে রক্ত পড়ে উহাতে বিহিত জানিবে। ৪৪ 

গৌরবে বমনৎ পথ্যৎ যস্যন্যাৎ 
গ্রবলত কফঃ। জ্বরে দাঁহে সবিডুন্ে 
মারুতাদ্রক্তগি ওবহু 1 সম্পকে বহু- 

দোঁষেচ বিবন্ধে যুব্রশোধনৈঃ | কার্ধ্য- 

মাস্থাপনৎ ক্ষিপ্রহতৎ্।চৈবানুবাসনহ || 
প্রবাহেন গুদভ্রৎল্সে মুত্রাঘাঁতে কটি- 
গ্রহে । মধুবানশ্ততৎ তৈলং সপ্পি্বা- 
প্যনহ্নুলোমনত 1 গুদপাকস্ত পিভ্তেন 

যস্য স্যাদহিতাশিনঃ। তত্রপিত্তহরাঃ 

সেকাম্তৎ্সিদ্ধাশ্চানুবাসনাঃ || দধিমণড- 

স্বরাবিলুপিদ্ধং তৈলং সমারুতে। 

ভোঁজনেচ হিতৎ ক্ষীরৎ কচ্ছ্রামূল 

গাঁধিতহ | অল্লাল্গং বহুশোরক্তৎ 

সরুগ্যঃ উপবেশ্যতে ৷ যদাবায়ুর্বিববদ্ধ 
শ্চপিচ্ছাবন্তি শুদাহিতঃ 1 প্রায়েণ 

গুদদৌর্ববল্যৎ দীর্ঘকালাতিসারিণাহ । 
ভবেতুস্মাদ্িতৎং তেষাঁগুদে তৈলা- 

বচারণৎ || ৪৫ 



আয়র্ষেদ সারসংগ্রহম্ । ৫৫ 

যাহার শরীরেতে গুরুতা হয় অর্থ।ৎ গাঁত্রে ভার বোঁধ 

হয় অথবা জতিশয় কফ, প্রতীয়মান হয় সেম্থলে বমন 

করাই পথ্য অর্থাৎ কর্তব্য । জ্বরেতে দাহ ব1 বায়ু জন্য 

মলের কাঠিন্য, অথবা মলের নিঃসরণাভাঁৰ হইলে রক্ত 

পিত্তের চিকিত্সান্বসারে বগমন বিরেচনাদ্দি করিবে। 

পক্কাশয়েতে পাকা ফোড়ার ন্যায় বেদনা ব! কফাদি 

দোঁষের প্রাছুর্ভব অথবা মলের কিম্বা অধোঁবায়ুর নি- 

সরণাভাব হইলে মুত্র শোঁধন জনক ওঁষধি দ্বার! আস্থা 
পন করিবে অর্থ প্রলেপ দিবে এবং অনুবাঁদন করিবে 

অর্থাৎ পিত্ত নাশক দ্রব্য দ্বারা সেক প্রদান করিবে। 

অনন্তর মল নিঃসরণ দ্বার] গুহা দ্বার ভ্রংস হইলে অর্থাৎ 

মল দ্বারস্থিত পদ্দটা বাহির হইলে যাঁহাকে গোঁগোল 
কহে এবং শ্রত্রাঘধাত অর্থা প্রত্রব আঁট্কীইলে কটি 
গ্রেছে অর্থাৎ কোৌমরেতে রজ্জ, দ্বারা বন্ধন দ্বারা বেদন। 
যাঁদুশ হয় সেই প্রকার বেদনা হইলে মধুর দ্রব্য দ্বারা 
ও অশ্ল দ্রব্য দ্বারা অথবা মধুরাল্ল রস বিশিশ্টু দ্রব্য 
সমূহ দ্বার! তৈল প্রস্তৃত করিবে কিন্বা ঘ্বৃত প্রস্তত করিবে 

কটিদেশে এবং মৃত্রাশয় স্থানে অর্থাৎ নাভির অধস্থানে 
অর্থৎ প্রক্াব থাকিবার স্থানেতে ও গুহাদ্বারের উপরেতে 

তৈল মর্দন করিবে, ঘৃত ভক্ষণ করিবে তিল তৈল দুই সের, 

স্চ্ছিত করিবে অর্থাৎ ফেন। রহিত করিবে পরে মধুরাল 

দ্রব্য অর্ধ সের দ্রব্যগুলি জল দিয়া বাঁটিয়া তৈলে প্রদান 
করিবে মৃদু স্বালে পাঁক করিবে যখন ঈষৎ আরক্ত দ্রব্য 

গুলি হইলে অবতারণ করিয়া শীতল হুইলে ছা কিয়া 



৫৬ আময়ুব্দেদ সাঁরসংগ্রহম্। 

রোগীকে প্রদান করিবে রোগী পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে 

আরোগ্য লাভ করিবে ঘুত এই বেধিমত পাক করিবে । 

মধুর দ্রবা কগন। 

কাঁকল!, ক্ষীবকীকল1, জীবক, খধিভক, মুগানস, 

নাঁঘানী, মেদ, মহামেদ, গুল, বাঁকড়াশ্বঙ্গী, বংশ- 

লোচন, পদ্দ, পুণুরীয়াতক্ষ, খদ্ধি, বুদ্ধি, ভাক্ষা, জীবস্তী 
নীমক বৃক্ষ ও ফক্টিবধু এই কাকোল্যাদিগণ দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, 
মঙ্জা, শালিধানা, যহ্টিকধ1না, যব, গম, মাঁসকলাই, 

পানিকল, কেশুর, শশা, ক.কুড়, কাকড়ী লাউ, খরবুজ, 
পিয়াল, পদ্দবীজ, গান্তার, মউল, আউ,র. খেজুর, পিরালি 
ভেদ, তাল, নারিকেল, ইঙ্ষুবিকার ইক্ষু হইতে যাহা 
উৎপন্ন হয় গুড় শর্কর! চিনি প্রভৃতি, বেলেড়া, গোরক্ষ, 

চাঁকুলে, আলকুম্পী, শতমূলী, স্বর্ণক্মীরউ, গোর, ভুমি 
কুষ্মাণ্ত, মউলালতা ও কুমড়া প্রভৃতি মধুর বর্গ। 

অল্পবগ। 

দাঁড়িম, আমলা, টাবা, আমড়া, কয়েৎবেল» করম্চ?, 

ব্ড়কুল, কুলভেদ, জলজাত কুল ভ্েভুল, চাঁলিতা, পেয়ারা, 

বেতবৃক্ষের ফল, মাদারবৃক্ষ, অলবেতসবুক্ষ, জামীরলেবু, 
দধি, তত্র, সুরা, শুক্ত, সৌবীর, তুষের জল ও আমানি 
প্রভৃতি অল্লবর্গ। 

যে অহিত ভোজনকারী ব্যক্তির পিতৃদ্বারা গুহাদেশে 
পন্কবৎ পীড়া! অথব1 পাঁকিয়! উঠে সেই স্থলে পিস্তনাশক 
দ্রব্য দ্বারা সেক করাকে অনুবাসন কহে এ স্থলে অনুবাসন 

করিলে পিত্ত জন্য গহাদেশ পাক নাশ পায়। 
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পিত নাশক দ্রব্যের কখন । 

চন্দন, রক্ত চন্দন, বালা, মঞ্তিষ্ঠা, ভু ইকুমড়াঁ, শতমূলী, 
নাগরমুখা, শেওলা, শ্বেতবর্ণশু দী, শালুকফুল, শালুক 
ভেদ, কদলীবৃক্ষ, দুর্বা, মূর্ববালতা প্রভৃতি ও কাকোল্যাদি- 
গণ ও ন্যগ্রোধাদিগণ, তৃণপঞ্চমূল ইস্থারা পিশ্তকে 
শমত] পাওয়ায়। 

উক্ত গুহাদেশ পাঁকেতে বাবুর আাহাষ্য থাকিলে অর্থাৎ 

তথায় বায়ু বদ্ধ হইয়। পীড়া প্রদান করিলে দধির ম্বাথ, 
স্থরা, বেলশুটঠ। দ্বারা সিদ্ধ তিল তৈল, মর্দন করিলে 
সুস্থতা হইবে । " 

তিল তেল এক সের, দধির মাথ, ধান্যজাত সুরা এক 

সের, বেলশুটা এক পোয়া, তিল তৈল মৃদ্ছিত করিয়া 
পরে দধির মা, ধেনোমদ, বাটা বেলশুটা! দিয়া পাঁক 

করিবেক যখন জলীয় ভাঁগ শেষ হইবে । তত্কাঁলে 
নাঁবাইয়। শীতল হইলে ছ।কিয়। লইয়া! পাত্রাস্তরে রাখিবে 
অনন্তর উক্ত রোগে ব্যবহার করিলে উক্ত রোগ শীস্ত 
হয়। 

অনন্তমূল দ্বার! দুগ্ধ পাক করিয়া পাঁন করিলে উত্ত 
রোগের শান্তি হয়। 

দুগ্ধ এক সের অনন্তমূল বাটিয়। এক ছটাক দিবে 

উহাতে জল 'তিন সের দিবে পরে জল শেষ হইলে ছুগ্ধ 

নাবাইয়া ছাকিয়া শীতল হইলে পান করিবে । 
যে ব্যক্তি অনেকবার অল্প অঞ্প বেদনার সহিত রক্ত, 

অতিগার করে এবং উদরেতে অপান বায়ু বদ্ধ থাকে 
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অর্থাৎ গুহা হইতে বাহিব হয় না এ স্বানে শিমুল আটা 
মাখিয়া পলিতা বাঁনাইয়! মলদ্বারে দিলে বায়ু বাহির হয় 

কিম্বা শিমূল আটা গুলিষা পিচকারীতে ভরিয়া মলদ্বারে 

পিচকারী দিলে গুহাদেশ ভইতে অপান বায়ু বাঁছির হয়। 
বহুকাল জাত অতাসার রোগীর প্রায়ই গুহ্থদেশের 

দুর্বলতা হয় তজ্জন্য সে স্থলে উক্ত তৈল প্রদান করাই 
গশক্ড | ৪৫ 

সারকোমুদী। 

লোকনাথ রস । 

রসভস্মচ ভাগৈকৎ চত্বারঃ শুদ্ধ- 
গন্ধকাঁঃ। পিষ্ট ীবরাটকা পুর্ধ্যাটঙ্গণেন 
নিরুধ্যচ || ভাগ্ডেরুদ্বাপুটে পচ্যাঁৎ 

স্বাঙ্গশীতং বিচুর্ণয়েৎ। লোকনাথে। 

রসোনানা! ক্ষৌদ্্ৈর্গঞ্জাচতুষ্টয়ং 
নাগরাতিবিষামুস্ত। দেবদারুবচা- 

স্থিত । কষায় মন্গুপানহ স্যাদ্ধাতাতী- 
সারনাশনৎ 1 ক্ষীরিণ্যাবা কষায়েণ 

যোগবাহং নিযোজয়েহ | ৪৬ 

পারদ ভম্ম এক ভাগ ও শুদ্ধ গন্ধক চারি ভাগ খলেতে 

উক্ত দ্রবা দ্বয় পিষিয় ভাল রূপে মিলিত করিবেক, পরে 

উহাকে গীঁটিয়া বড় কড়ির ভিতরে স্থাপন করিয়া সোহাগ 
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চ্ণ জলের দ্বারা মাড়িয়া কর্দীমব্ড করিয়1 কিঞ্চিৎ শুক্ক 
হইলে তদ্ঘার বরাটিকার মুখ সকল রুদ্ধ করিবেক, পরে 

এই কড়ীগুলি, ভাণ্ডে ভরিয়। থুরী দিয়! সম্পূট করিবেক, 
পরে রৌদ্রে শুখাইয়া গজপুটে পাক করিবেক সম্প,ট 
শীতল হইলে উঠাইয়া! কড়ী গুলিও গুড়া করিবেক, পরে 

ইহার এক রতি হইতে চারি রতি পর্যযস্ত মধ অন্ুপানে 

সেবন করাইবে অনন্তর শু“৮, আতইচ, মুখ, দেবদারুর, 
ছাল ও বচের ক্কাথ পান করাইবে! 

অথব] শ্বেত ভুমি কুক্মাগডের কাথ পান করাইবে। ৪৬ 

নিকষং জদ্বীরনীরস্য লবণৎ পঞ্চ- 

গুঞ্জকৎ ! খলিকং তিলতৈলস্য গু- 
গ্রেকং যোগবাহকং ॥ আমবাতাতি- 
সারম্বং পথ্যৎ দধ্যোদনংহিতং 
বরাহস্সেহমাংসাহ্ুসদৃশৎ সর্বরূপিণৎ ॥ 
নানাবর্ণ মতীসারৎ কৃচ্ছ,সাধ্যং ্রিদো- 

২1 ৪৭ 

গোঁড়া লেবুর রস ব৷ জামীর লেবুর রম অষ্ট তোল! 
রা ছুই তোলা, সৈন্ধব পাঁচ রতি ও তিল তৈলের খোল . 
এক রতি এই কয় দ্রব্য মিলিত করিয়া পান করাইলে 

আমাতীসার নষ্ট হয়, দধির সহিত অন্ন পথ্য দিবে শুকরের 
ন্বেহের তুল্য মাংসা, তুল্য এবং সাম্নিপাতিক নানাবর্ণ 
অতীসার কুচ্ছসাধ্য অন্তীনার নষ্ট করে। ৪৭ 
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আনন্দ ভৈরব । 

দ্বিগুণহি্থীলঞ্চবিষং ব্যোষটঙ্গণ মাঁগ- 
ধীসমহ । শ্রক্ষৎ পিক্টশচগুঞ্জেকং রস- 
মানন্দঈভৈরবংৎ | মধ্নালেহয়েচ্চনু 
কুটজস্যত্বচাফলং । চুর্ণিতৎ কর্ধমাত্রঞ্চ 
ভ্রিদোষোখাতিসারজিৎ্ ॥ মূলৎ কটুক 
রোহিণ্যা বিল্মর্জাগুভুচিকা । দরা- 
পিক্টা1 পিবেচ্চানু বটাচানন্দ ভৈরবী ॥ 
সন্গিপাতাতিসারত্্রী পথ্যৎদেয়ঞ্চ পুর্বব- 
বত 11 ৪৮ 

হিঙ্গুল ছুই ভাগ শোধিত বিষশু ৯, পিপ্ুল, মরীচ দোহা- 
' গার খই ও পিপ্পুলচূর্ণ ইহারা সকল প্রতেকে একভাগ সমু 

দায় দ্রব্য শিলাতলে পেষণ করিয়] মধুর সহিত এক রতি 

খাইয়া পশ্চাৎ্ মধুর সহিত কুড়চীর ছাল ইন্দ্রফব চূর্ণ দুই 

তোঁল। খাইলে ত্রিদোষ জন্য অতিসার নাশ হয়। 

আনন্দ ভৈরবী । 
কটুকী, বেলের শাঁস ও গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্য দধি দ্বার! 

। পিত্বিয়া খাইবেক, ইহাতে লান্নিপাতিক অতিনার নষ্ট 
হয়ঃ পথ্য, দধির সহিত অন্ন দিবে, অথব! মন্থর দালের 

যুষ খাঁইবে ॥ ৪৮ 
রসরদ্বাকর। 

ইতি অতিসারাদি সমাগ্,। 









বিজ্ঞাপন | 
এই পুস্তক এবং ইহার ১ম ও ২য় ভাগ নুতন বাঙ্গালা 

যন্তালক্কে শীযুক্ত শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তত্ব 
একক্সিল পাওয়া যাইবে । ১ম ও ওয় প্রত্যেক ভাগের মূল্য 
৯০ ৪ স্বাক্ষিরকারীর প্রতি ১ টার | 

০০ ০০ ৯4 

পিস 8 

* চিক্রিন। সংগ্রহ” ঈ্ 
নানাবিধ ব্ষয়পুর্ণ পজ । ইত্বাক্১ম ভাগের মূল্য ভাঁকমাস্থুল 
সমেত ২৯/% ; এব ২য় ভাগের, অগ্রিম বার্ষিক অর্গাৎ বার 
সংখ্যার মূলা ডাঁকম্ন্থল সমেত ২৮০ +--কলিকাত1-- 

'জ্ুক্ষিয়ণস্ ফ্রী, মদন মিত্রের লেন ৬ নৎ ভব্নস্থ চিকিৎসা- 
সংগ্রহ কার্ধালয়ে আমার নিকট পাঁওয়! যাঁয়। 

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাঞ্তায় 1. 












